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บทที่ 1
ขอมูลคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
1.1.1 ชื่อหนวยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.1.2 ที่ตั้ง ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะป กรุงเทพ ฯ 10240
1.1.3 ประวัติความเปนมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยไดรับการสถาปนาในปพ.ศ.2509
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เปดสอนวิชา
บริหารธุรกิจเฉพาะในระดับปริญญาโท
โดยแนวคิดการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจหรือคณะ
บริหารธุรกิจในปจจุบันมีมาพรอม ๆ กับแนวคิดการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กลาวคือในป พ.ศ.2505
นายอํานวย วีรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบันทึกถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ เพื่อเสนอ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ เปนการเปดสอนเฉพาะในระดับปริญญาโท และมีความแตกตาง
จากการเรียนการสอนบริหารธุรกิจในขณะนั้น
เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการสอนใหบุคคลเปน Business
Executive ที่ควรจะมีความรูชั้นสูงในการธุรกิจทุกดานอีกทั้งนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาเต็มเวลา ทั้งนี้โครงการดังกลาว
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
จากแนวคิดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุร กิจในป พ.ศ. 2505
ในที่สุดคณะ
บริหารธุรกิจไดเปดรับนักศึกษารุนแรกพรอมกับการเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในปพ.ศ.2509โดยเปดสอน
นักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบคัดเลือก 26 คนจากผูสมัคร
86 คน และมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการที่สงมาเรียนอีก 13 คน รวมนักศึกษารุนแรกของคณะบริหารธุรกิจจํานวน
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39 คน
จนถึงปจจุบัน เวลาลวงมากวา 40 ป คณะบริหารธุรกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับออกไปรับใช
สังคมและประเทศชาติในบทบาทดานการบริหารธุรกิจในสาขาตาง ๆ เปนจํานวนกวา 6,000 คน
ชวงเวลา 4 ทศวรรษ 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
ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร มีพื้นที่ใชส อยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย
หองเรียน และหองใชสอยตาง ๆ
1.2 วิสัยทัศน / พันธกิจ / ยุทธศาสตร
2.1 วิสัยทัศน
เปน Business School ชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ
2.2 พันธกิจ
We constantly research and disseminate knowledge to prepare graduate students to be
leaders at the community, national and international levels.
2.3 ยุทธศาสตร 6 ดาน ของคณะบริหารธุรกิจ
Six Strategic Directions and Objectives for Achievement :
1) Educational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network
1.3 โครงสรางการบริหารงาน
คณะบริหารธุรกิจมีโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิการแบงงาน ดังนี้
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1.4 รายชื่อผูบริหาร ปการศึกษา 2553

1.4.1 ตั้งแต 4 เมษายน 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2553

คณบดี
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

1.4.2 ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง ปจจุบัน

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ

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

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผน

ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
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
Ph.D.in Risk Management,Universityof Pennsylvania,USA
Ph.D. in Accounting, University of Arkansas, USA

1.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในปการศึกษา
2553 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

โครงการ
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
1.5.3 การบริหารการปฏิบัติการ

NIDA Business School : SAR 2553

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

โครงการ
--

หนา 5

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)

--

1.6 จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนักศึกษารับเขา นักศึกษาคงอยู และ
ผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้
นักศึกษา
นักศึกษา
หลักสูตร
รับเขา(ปการ คงอยู(ปการ
ศึกษา2553)

ระดับปริญญาโท

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

(ป พ.ศ.2553)

124
12
103

173
23
117

73
22
117

32

37

37

335

375

357

6

16

7

16

21

-

4

10

-

632

772

613

รวม

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

รวมทั้งสิ้น

ศึกษา 2553)

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)

ระดับปริญญาเอก

ผูสําเร็จ
การศึกษา
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ปการศึก ษา 2553 คณะบริหารธุร กิจมีบุ คลากรประเภทต าง ๆ ที่เ ปน อาจารยประจําและ
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกได ดังนี้
1.6.1 จํานวนอาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
และตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1
13
6
1
2
2
21

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม

รวม
จํานวน
14
6
3
23

รอยละ
0
60.87
26.08
13.05
100

1.6.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
7
1
0
2
10

รอยละ
70
10
0
20
100

1.6.3 จํานวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน
22
9
0
2
33

รอยละ
66.67
27.27
0
6.06
100
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1.8 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
18.1 งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน 215,002,213 บาท
และเปนงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 176,376,883 บาท
คาใชจายของคณะบริหารธุรกิจ
- คาใชจายทั้งหมดของคณะ ฯ โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
(ปงบประมาณ 2553)
131,058,405.20 บาท
- คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
(ปงบประมาณ 2553)
590,610 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
44,039,655.50 บาท
- คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2,127,656 บาท
- คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
3,598,976.73 บาท
18.2 อาคารสถานที่
ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหาร
ศาสตร มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพัก อาจารย หองเรีย น
และหองใชสอยตาง ๆ
1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ
NIDA BUSINESS SCHOOL
1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
การดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.ดําเนินการแลว ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ของคณะ
1. ยั ง ไม พ บการประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของแผนงานต า ง ๆ ในแผน ประจํ า ป ง บประมาณ 2553
ปฏิ บัติงานประจํา ป เชน รอ ยละของภาพรวมของแผนงานที่ ประสบ บริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การ
ผลสําเร็จ .... % ในรอบปที่ประเมิน
ดําเนิ นงานตามแผน จํ านวน 54 ตั วชี้วัด
ขอเสนอแนะ
และไดมี การปฺฏิ บัติ งานตามแผนทั้ง หมดที่
1.ควรวิเคราะหข อมูล ที่ไ ดจากการบรรลุเปาหมายเชิ งปริมาณเพื่อให บรรลุเปาหมายเทากับ 38 ตัวชี้วัด คิดเปน
บอกผลสําเร็จของแผนงานตาง ๆ ในแตละป และหาแนวทางในการ รอยละ 70.38
วัดระดับความสําเร็จของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนกลยุทธ 5 ป
เพื่อใหคณะ ฯ มีภาพที่ชัดเจนในการบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
1.จํ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า ตอ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
(FTES) ยั ง สู ง กว า เกณฑ และอาจารย ที่ ทํ า หน า ที่ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธยังมีนอยมาก (2 คน)
ขอเสนอแนะ
1.คณะควรทบทวนการเป ดหลัก สูตร แผน ก. เพื่ อใหค ณะสามารถ
แสดงคุณภาพทางวิชาการในการสรางและไดรับรางวัลจากงานวิจัย
วิทยานิพนธ และเพื่อใหมีผลงานเพิ่มขึ้นตามเกณฑคุณภาพ ซึ่งจะ
ทําใหคณะ ฯ มีผลการประเมินในมาตรฐานคุณภาพที่ 1 มาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตสูงขึ้นจากป 2552 (ระดับพอใช)
2.เนื่ อ งจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร จั ด อยู ใ นกลุ ม ง.
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ทํา
ใหคณะตองทบทวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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1. คณะ ฯ เปดสอน แผน (ข) เปนวิช า
Independent Study ซึ่งเนนใหนักศึกษา
ทํา case study

2.คณะฯ จะทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก
หลัก สูต รตามกรอบ TQF ภายในป 2555
และปจ จุบัน คณะฯ มีการประกันคุ ณภาพ
กา ร ศึ ก ษาต า มคู มื อป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2553 โดยได ดํ า เนินงานตามนโยบายและ

แนวทางของสถาบั น ฯ ใน การประกั น
คุณภาพการศึกษาซึ่งนํามาตรฐานและตัวบงชี้
ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใช
ในการกํา หนดมาตรฐานตัว บ ง ชี้ และเกณฑ
คุ ณ ภาพ ที่ ส อ ดค ล อ งกั บ มา ตรฐ านกา ร
อุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
และสอดคล อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ตลอดจน บริบท เอกลักษณ และทิศ
ทางการพั ฒ นาของสถาบัน และครอบคลุม
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพอย า งครบถ ว น ทั้ ง
ปจ จัย นําเขา กระบวนการจั ดการศึ กษา และ
ผลผลิต (9 องคป ระกอบ) ตัว บง ชี้ (23 ตัว
บง ชี้) และเกณฑ การประเมิน (ระดับ คะแนน
1,2,3,4,5 )

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
-
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
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-

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
1.คณะควรทบทวนศาสตรทางการบริหารธุรกิจที่สงผลตอการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต ของสั งคม ชุ มชนจากการมี รายได เพิ่ มขึ้ น ซึ่ง ถือ ได วา
เปน การสร างคุณคาทางวัฒนธรรมในด านการดํารงชีวิต โดยอาจ
ทําเปน โครงการวิจัย หรือเป นกรณี ศึก ษาที่บูร ณาการเขากับ การ
เรียนการสอนที่มุงเนนอรรถประโยขนแกชุมชนและสังคม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1.ยังมีจํานวนกรรมการผูเขาประชุมไม ถึงรอยละ 80 ในการประชุ ม
หลายครั้ง
2.ยังขาดการติดตามประเมิน ผลสํา เร็จ ของการจัด การความรู และ
การนําผลการประเมินไปปรับใชใ นการพัฒนาการจัดการความรูให
เปนงานปกติ
3.ยังไมพบวาคณะมีการใช งานระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินงานในระดับสถาบันอยางไร
4.ขอมูลการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล
ยังไมใชขอมูลระดับคณะ
ขอเสนอแนะ
1.คณะควรทบทวนความเข า ใจความสํ า คั ญ ของการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีผลตอการตัดสิ นใจหลายดานตาม
นโยบายของสถาบัน
2.ควรจัดระบบและกลไกการติดตามการจัดการความรูเพื่อใช Tacit

1.คณะฯ ดําเนินการเรื่องนี้ ปรากฏในวิชา
บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและ
พฤติ ก รรมองค ก าร
โดยกํ า หนดให
นักศึกษาทํา Case Study และ Business
Plan มีก ารกล าวถึ ง วิถี ชี วิต วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ
1.คณะฯ ไดรับความรวมมือจากคณาจารย
ในการประชุ ม คณะ โดยในป ก ารศึ ก ษา
2553 พบวา คณะมีการประชุม ครั้ง มี
ผูเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
2.คณะฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริห ารธุร กิจ สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร เมื่อ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรม Rose Garden Riverside
อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูเขารวมสัมมนา
คื อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านของคณะฯ โดยเป น
กิจ กรรมการแบง ปนและแลกเปลี่ยนเรีย นรู
จากความรู ทักษะของผู มีประสบการณตรง
(tacit knowledge) และคนหาแนวปฏิบัติ ที่
ดีในเรื่ององคประกอบและตัวบงชี้ของการ
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Knowledge (ความรูที่แอบแฝง) ใหเกิดผลดีในคณะ
3.คณะควรมี รายงานบัน ทึก ประโยชนที่ไ ดรั บเพื่อ การตัดสินใจจาก
ฐานขอมูลของสถาบัน
4.คณะควรใช ก ลไกการประชุ มคณะในการถ ายทอดตั วบ ง ชี้ แ ละ
เปาหมายของการดําเนินงานสูระดับบุคคบเพื่อสามารถวัดผลสําเร็จ
ได

หนา 10

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ
บริหารธุร กิจ นํามาจั ดเก็บและเผยแพร
ไปสู ผู ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการ
ปฏิบัติงานจริงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3.สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร นํ า
ระบบฐานข อมูล เพื่ อการประกั น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า - QAIS ม า ใ ช ใ น ก า ร
ดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา โดย
ใหทุก คณะ/หนวยงาน ทํา การบั นทึก ขอ มูล
ให เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ ให ส ถาบั น ฯ และ
หน ว ยงานต า ง ๆ สามารถนํ า ข อ มู ล ใน
ฐานขอมูลนี้ไปใชในการปฏิบัติงานได
4.คณะฯ ใช ก ลไกการประชุ ม ในการ
ถ า ยทอดตั ว บ ง ชี้ แ ละเป า หมายของการ
ดําเนิ นงานสูร ะดั บบุ คคล โดยมีการเสนอ
เรื่ อ งต า ง ๆ ปรากฏในระเบี ย บวาระการ
ประชุ ม คณะฯ เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม คณะ
พิจ ารณาใหค วามเห็ นชอบกอนดําเนิ นการ
และ/หรือ จัดสงใหสถาบันดําเนินการตอไป
เช น รายงานแผน / ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปงบประมาณ (เสนอที่ประชุมคณะ
เพื่ อ ทราบและพิ จ ารณาป ล ะ 2 ครั้ ง
ประมาณเดือน เมษายนและพฤศจิ กายน
ในวาระที่ 6.4) , รายงานแผนบริห ารความ
เสี่ ย งและผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป
งบประมาณ (เสนอที่ประชุมคณะ เพื่อขอ
ความเห็ น ชอบและส ง กองแผนงานเพื่ อ
ดําเนิน การในระดับสถาบันต อไป ป ละ 2
ค รั้ ง ป ร ะ ม า ณ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น แ ล ะ
พฤศจิ ก ายน ในวาระที่ 6.4, แผนการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ประจําปการศึกษา (เสนอที่ประชุม
คณะเพื่ อ ทราบและพิ จ ารณา ในวาระที่
6.4), การจั ด กิจ กรรม /โครงการ ต าง ๆ
ของคณะ/หลั ก สู ต ร/สมาคมศิ ษ ย เ ก า
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(รายงานที่ ป ระชุ ม คณะทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
ประชุมคณะ วาระที่ 6.5)
องคประกอบที่ 8
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ

การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 9
จุดที่ควรพัฒนา
1.ยังไมพบการตรวจสอบ/ประเมินตนเองในระดับหลักสูตร/โครงการ
ซึ่ ง นํ า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น การหลายโครงการ ว า ทุ ก โครงการมี
คุณภาพเทาเทียมกัน เชน โครงการ EMBA, Flex-MBA
ขอเสนอแนะ
1.เนื่ อ งจากคณะ จั ด โครงสร างการบริ ห ารงานหลั ก สู ต รเป น แบบ
โครงการตา ง ๆ โดยใชหลักสูตรเดี่ยวกัน คณะจึ งควรสงเสริมใหทุก
โครงการจัด ทํารายงานการศึ กษาตนเอง –SSR ซึ่ง อยางนอยเป น
การรายงานผลการบริห ารหลักสูต รตามเกณฑ มาตรฐานหลักสู ตร
ของ สกอ. พ.ศ. 2548 และอาจเลือกใชบางตัวบงชี้ใน SAR มา
รายงานผลดวย กระบวนการนี้เรี ยกวา การ Peer Review ใน
หลักสู ตร ซึ่ งเปน การประกัน คุณ ภาพในแนวดิ่ง (เชิ งลึ ก) ของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

1.คณะ ฯ มีการรายงานผลการบริหารหลักสูตร

ในแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจํา ภาคการศึก ษา (แบบฟอรม สมอ.07)
และนํ าส งสถาบัน ทุก สิ้นภาคการศึ กษา เป น
การวิเ คราะหข อมูล การดําเนินการหลักสู ตร /
โครงการ เพื่ อนํ าผลการดํา เนิ นการหลักสู ตร /
โครงการ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง
หลั กสู ตร / โครงการ และ/หรื อปรับ ปรุง ระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร / โครงการ อาทิ
1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจ กรรม ในเอกสาร
2) การปรั บ
ประกอบการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
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ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
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2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปการศึกษา 2553
(ตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของ สกอ.)
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 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 มีคณะทํางานจัดการกลยุทธ (Strategic Management) เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธและการ
จัดการกลยุทธใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว
1.1.3 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ ฯ (Advisory Board) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูมี
ประสบการณท างธุรกิจ ผูบริห ารระดับสูง ในองค กรภาคธุรกิจ รวมถึงผู ที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
เพื่อใหความเห็นและแนวทางในการพัฒ นากลยุทธของคณะ ฯ สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิ ทยาลั ย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
1.1.4 มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน และแผน
ปฏิบัติงานประจําป ของคณะ ฯ ใหสอดคลองกั น ครอบคลุมภารกิจการเรีย นการสอน การวิจัย การบริก ารทาง
วิชาการแกสัง คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีการกําหนดแหมายและตัวบงชี้ของการดําเนินงาน
ตามแผนทุกภารกิจ
1.2 จุดที่ควรพัฒนา
1.2.1 ยังไมสามารถดําเนินงานใหบ รรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ได ในบาง
ตัวบงชี้ อาทิ งานจัดการศึกษา
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
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
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.
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2.1.4 เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ เอกสาร/
หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียนพรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย สราง
และพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่มีชีวิตชีวา ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข - The lively MBA & The
living Business School - มีหอง Lobby Lounge, หอง Internet ฯลฯ
2.1.5 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 องคความรูทางบริหารธุรกิจ เชน Harvard Business School
2.1.8 คณะฯ มีร ะบบและกลไกในการพัฒ นาหลัก สูต ร โดยไดแ ตงตั้งคณะทํา งานพั ฒนาหลัก สูต ร
(Curriculum Development) เพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต า ง ๆ ของคณะฯ ให มีค วามทั น สมัย และ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริห ารจัดการ
การบริหารหลักสูตรที่เปนระบบ กลาวคือ ทุกหลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่ประจํา
หลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล เปนไปตามระเบียบ ประกาศ
และขอ บัง คับ ของสถาบัน ฯ ตลอดจนทําหนา ที่ดู แล ประสานกั บหนว ยงานและผูที่เกี่ ยวขอ ง อาทิ คณาจารย
นักศึกษา กองบริการการศึกษา ฯลฯ การออกแบบการเรียนการสอนและจัดและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน 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
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คณะ ฯ เพิ่งจะทําการเปดสอนในระดับปริญญาเอก Ph.D. in Finance เมื่อภาคการศึกษา 2/2550 และยังไมมี
นักศึกษาลงทะเบียนทําดุ ษฎีนิพนธ ในระดับปริญญาเอก สงผลใหก ารประเมินคุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไ ดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 คณะ ฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน CDC (Career Development Center) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวยการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน
ตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ จัดหาแหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา
3.1.2 คณะ ฯ ไดจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ หอง English Club ที่
ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากชั้นเรียน จัดหา
คอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา จัดโตะ เกาอี้ชุด เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาบริเวณ
หนาหองเรียน ชั้น 8, 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร ฯลฯ
3.1.3 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ สถาบันโดยกําหนดใน
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ของคณะบริห ารธุรกิจ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จุดแข็ง
4.1.1
มีระบบและกลไกในการสนับ สนุน การผลิต งานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีก ารแตงตั้ ง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดแก 1) คณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Contribution) 2)
คณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ ทั้ง
จากงบประมาณเงินรายได และงบประมาณเงินทุ นคณะ สอดคลองกับ ประกาศสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหาร
ศาสตร เรื่อ ง หลักเกณฑก ารเบิก จา ยเงิน สนับ สนุน เพื่ องานวิ จัย จากเงินทุนคณะบริห ารธุร กิจ (ฉบั บที่ 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
ภาคอุตสาหกรรมและเป ผลงานวิจัยที่นํามาประยุกตใชไดจริง
4.1.5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน อาทิ ความรวมมือระหว างคณะ ฯ หรือ อาจารยกั บองคกรภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
4.2.1. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย เพื่อใหงานวิจัยถูกตอง
ตามหลักเกณฑของสถาบัน และสามารถนําไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4.4.2. คณะไมมีการกําหนดกรอบสิ้นสุดระยะเวลาการขออนุมัติจัดทําวิจัย และไมมีการทําสัญญาการขอ
อนุมัติโครงการวิจัย จึงไมมีขอผูกพันวาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ทําใหมีผลกระทบดานงบประมาณ และการกัน
เงินผูกพัน
4.3 แนวทางเสริมจุดแข็ง
4.3.1 กําหนดใหอาจารยเจาของผลงานนําบทคัดยอ บทสรุปผูบริหารหรือสังเคราะหใหม ระบุประโยชนและ
องคความรู ที่ได จากการวิจั ย โดยในแบบฟอรม การขอรั บทุน วิจัยของคณะจะระบุเ งื่อนไขการขอรับ ทุน วิจัยใหมี การ
วิ เ คราะห สั ง เคราะห ค วามรู จ ากงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค และทํ า การเผยแพร ผ า นทาง website
:
www.nida.ac.th/mba เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได
4.3.2 กํ าหนดเงื่อนไขการขอรั บทุ นวิ จัย ให มีการวิเคราะห สัง เคราะห ความรูจ ากงานวิ จัย หรืองานสรา งสรรค
เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จุดแข็ง
5.1.1 มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอม
ที่มีอยู อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่สนับสนุนการ
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)
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5.1.2 กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุ มชน หรือภาคเอกชน หรือ ภาครั ฐ ตลอดจนลัง คมภาคธุ รกิ จ มี จํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม, โครงการสราง CFO มืออาชีพ, โครงการ MINI-MBA, โครงการ NIDAWharton ฯลฯ
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,
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
5.1.4 มีการประเมิน ผลความพึ งพอใจของผูรั บบริก ารเมื่อ เสร็จ สิ้น การดําเนิ นงานโครงการและนํา ผลการ
ประเมินโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่ อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริก ารวิช าการอยางตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุง
เนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระ
คาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูเ ขารั บการอบรมที่ยัง มิได ชําระคาอบรม ณ วัน ที่เริ่ มมีการอบรม, จัดทํ า web board ใน website เพื่อรั บฟง
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มีกิจ กรรมหรือโครงการดานทํา นุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมที่เป นประโยชนสอดคลองกับ แผนงาน
ตลอดจนมีก ารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการสอน โดยกําหนดใหนักศึ กษาทํา
Case Study และ Business Plan โดยมีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ คณะ ฯ ยัง
จัด กิจ กรรมปฐมนิ เทศนัก ศึก ษาใหมทุ กภาคการศึก ษา และสอดแทรกการเสริม สรางคุณ ธรรมจริย ธรรมให กับ
นักศึกษา เชน จัดทําประกาศคณะบริหารธุร กิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษา
และเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ
6.1.2 มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียง
และตอเนื่อง
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 จุดแข็ง
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7.1.1 ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีคุณวุฒิ ประสบการณหลากหลาย 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
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
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8.1.2 มีก ารจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเ คราะห
สถานะทางการเงิ น ตลอดจนจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเสนอตอที่ ประชุม คณะ ฯ และนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
8.1.3 มีระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางาน
8.2 จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1 จุดแข็ง
9.1.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย คณะอนุก รรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ
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 มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือวาการ
ประกันคุณ ภาพภายในเปน สวนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต องดําเนินการอยางตอ เนื่อง และ
ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน บุคลากรทุกคนจึงให
ความรว มมืออยางดียิ่ งในการดําเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึก ษาของคณะ ฯ เชน การทํางานตามหนา ที่ใ ห
สอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพ การใหขอมูล / หลักฐาน การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ
9.2 จุดที่ควรพัฒนา

-
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2.2 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ขอ

:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2
หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 6
หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8
ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1 มีการจัดทํา แผนกลยุ ทธที่สอดคลองกับ นโยบายของสถาบัน โดยการมีสว น
รว มของบุค ลากรในคณะ และไดรับ ความเห็น ชอบจากที่ประชุมคณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรั ชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565)และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551)
1.1 ปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจไดจัดทําแผนกลยุทธ ซึ่งระบุวิสัยทัศน พันธิกจ และ
ยุทธศาสตร 6 ดาน (สกอ.1.1-1.1) (สกอ.1.1-1.2) ดังนี้
วิสัยทัศน
เปน Business School ชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ
พันธกิจ
We constantly research and disseminate knowledge to prepare graduate students to
be leaders at the community, national and international levels
ยุทธศาสตร 6 ดาน ของคณะบริหารธุรกิจ Six Strategic Directions and Objectives for Achievement :
1) Educational Programs & Curricula
2) Student Admission
3) Teaching
4) Intellectual Contributions
5) Faculty Recruitment & Development
6) External Relations and Network
1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ในการสรางคนในการสราง คน ใหเปนนักบริห าร
และผูนําทางธุรกิจที่มีองคความรูทางวิชาการ วิจัย และมีจริยธรรม คุณธรรม สอดคลองในการสรางและสงเสริม
องคก ร ใหเป นองคก รแห งการเรี ยนรูทางธุร กิจโดยผู เรี ยนสามารถพั ฒนาความรู แนวคิด ทัก ษะในการบริหาร
จัดการที่ดีและสามารถ แกปญหาทางธุรกิจได กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 วิสั ยทั ศน และพัน ธกิ จนี้ สอดคลอ งกั บสอดคลอ งกั บจุ ดเน นของกลุม สถาบั นกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
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คือ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ

1.4 คณะบริหารธุรกิจกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน NIDA Business School และกําหนด
ทิศ ทาง ยุท ธศาสตรก ารดํา เนิน งานเพื่อ ผลัก ดัน นโยบายดังกลา ว และสอดคล องกับทิศทางของสถาบั นในการ
ขับเคลื่อนใหเปน World Class University และกําหนด Values ของสถาบัน ฯในเรื่อง “ WISDOM ” (W-World
Class Excellent, I-Innovation, S-Social Responsibility, D-Discipline, O-Open Minded, M-Morality)
 เกณฑมาตรฐาน 2 มี ก ารถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ร ะดั บ คณะไปสู ทุ ก หน ว ยงานภายใน โดย
ดําเนินการดังนี้
2.1 ผานกลไกการประชุมคณะ กลาวคือ มีการเสนอแผนดังกลาวที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
และใหความเห็นชอบ ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 (สกอ. 1.1-2.1)
2.2 แจงใหบุคลากรทุกคนไดทราบ โดยผานที่ประชุมคณะและการประชุมเจาหนาที่ (สกอ.1.12.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 จัดทําแผนปฏิบัติง านประจําปงบประมาณ 2553 งานที่ตอ งดําเนินการตอเนื่อง คณะ
บริหารธุรกิจ กําหนดใหมีการดําเนินงานครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 1.1-3.1)
3.2 จัดทําโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553 คณะ
บริหารธุรกิจ (สกอ. 1.1-3.2)
 เกณฑมาตรฐาน 4 มีตัวบ งชี้ของแผนกลยุท ธ แผนปฏิบัติงานประจํ าป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
4.1 คณะ ฯ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2553 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง และ โครงการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันประจําปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนครบ 4 พันธกิจ คื อ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 1.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
5.1 คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกพันธกิจทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
(สกอ. 1.1-5.1) (สกอ. 1.1-5.2)
 เกณฑมาตรฐาน 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
6.1 คณะฯ มีติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา ปงบประมาณ
2553 และมีรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารในที่ประชุมคณะ ปละ 2 ครั้ง คือ
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ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กันยายน 2552-31 มีนาคม 2553
(รายงานผูบริหารเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553) (สกอ. 1.1-6.1)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2553-30 กันยายน 2553
(เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2553) (สกอ. 1.1-6.2)
 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและที่ประชุมคณะเพื่อพิจารณา
7.1 คณะไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นําเสนอที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2553 วาระที่ 6.4 เรื่องเพื่อพิจารณา โดยสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 ตามตัวชี้วัด
การดําเนินงาน จํานวน 54 ตัวชี้วัด และไดมีก ารปฏิบัติ งานตามแผนทั้ง หมดที่บรรลุ เปาหมายเท ากั บ 38
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.38 ของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่
ไมสามารถดําเนินงานได บรรลุเปา หมายโดยสรุป มี 2 ขอ คื อ 1) การจัด การศึกษา : งานรับนัก ศึกษา ซึ่งรั บ
นักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กํ าหนดเนื่ องจากมีคูแ ขงสูง และ 2) การดําเนิน งานโครงการบริการวิ ชาการ ไม
เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํ ากวาเปาหมาย (สกอ. 1.1-7.1)(สกอ. 1.16.1)
 เกณฑมาตรฐาน 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
8.1 คณะฯ นํ าผลการพิจ ารณา ขอคิดเห็น และข อเสนอแนะของที่ป ระชุม คณะไปปรับ ปรุ ง
แผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ
ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร (สกอ. 1.1-8.1) (สกอ. 1.1-8.2)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน

สกอ.1.1-1.1
สกอ.1.1-1.2
สกอ. 1.1-2.1

สกอ.1.1-2.2
สกอ. 1.1-3.1

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
8 ขอ
8 ขอ
8 ขอ
8 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายงานการประชุมเจาหนาที่
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โครงการสนั บสนุน ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาสถาบั น ประจํ าป ง บประมาณ 2553
คณะ
บริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
โครงการสนั บสนุน ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาสถาบั น ประจํ าป ง บประมาณ 2553
คณะ
บริหารธุรกิจ
รายงานผลการปฏิบัติง านประจําปงบประมาณ 2554 งานที่ตองดํา เนินการตอ เนื่อง คณะ
บริหารธุรกิจ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจํา ปงบประมาณ 2553 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะ
บริหารธุรกิจ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
รายงานผลการปฏิบัติง านประจําปงบประมาณ 2554 งานที่ตองดํา เนินการตอ เนื่อง คณะ
บริหารธุรกิจ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจํา ปงบประมาณ 2553 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะ
บริหารธุรกิจ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
รายงานผลการปฏิบัติ งาน ประจําปง บประมาณ 2553 คณะบริหารธุ รกิจ (รอบ 12 เดือน
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
รายงานการประชุมคณะ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 วาระที่ 6.4
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
โครงการสนั บสนุน ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาสถาบั น ประจํ าป ง บประมาณ 2554
คณะ
บริหารธุรกิจ
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สกอ. 1.1-4.1
สกอ. 1.1-4.2
สกอ. 1.1-5.1
สกอ. 1.1-5.2
สกอ. 1.1-6.1
สกอ. 1.1-6.2
สกอ. 1.1-7.1
สกอ. 1.1-7.2
สกอ. 1.1-8.1
สกอ. 1.1-8.2
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ขอ

:
:

กระบวนการ
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1 ค 2 และ ง

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2
ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ขอ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 4 มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร
ขอ
ครบ 5 ข อ ตาม
เกณฑ ทั่ ว ไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่ ม เติ ม
เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1 มีร ะบบและกลไกการเป ดหลักสู ตรใหม และปรั บปรุงหลัก สูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 คณะฯ มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร โดยไดดําเนินการ
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่ สกอ . กําหนด (สกอ.2.1- 1.1) (สกอ.2.1- 1.2) (สกอ.2.1- 1.3) ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา ราง/ปรับปรุง หลักสูตร กรณีห ลักสูตรใหม และหลักสูต ร
ปรับปรุง ตามลําดับ
2) เสนอหลักการและเหตุผลในการเปด/ปรับปรุง หลักสูตร ตอที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อให
ความเห็นชอบ
3) เสนอ รางหลักสูตร ตอ 3.1 ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจใหความเห็นชอบ 3.2 ที่ประชุม
ทคอ 3.3 ที่ประชุมสภาวิชาการ และ 3.4 ที่ประชุมสภาสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามลําดับ กอน
นําเสนอไปยัง 3.5 สกอ. เพื่อรับทราบ
4) จัด เตรียมความพร อมทั้ง ดานคณาจารยแ ละสิ่ง สนับ สนุน การเรี ยนรู อาทิ หองสมุด ระบบ
สารสนเทศ หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุการศึกษาอื่น ๆ
 เกณฑมาตรฐาน 2 มีร ะบบและกลไกการป ด หลั ก สู ต รใหมต ามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 คณะฯ มี ระบบและกลไกในการปด หลักสูต ร โดยไดดําเนิน การเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีก ารและเงื่อนไขที่ส ถาบันฯ กําหนด และสอดคลองกับวิธีการ เกณฑมาตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามที่ สกอ . กําหนด (สกอ.2.1- 2.1) ดังนี้
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1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร
2) เสนอหลัก การและเหตุ ผล มติ การพิจ ารณาปด หลัก สูตรตอที่ ประชุมคณะบริหารธุร กิจ ที่
ประชุม ทคอ . ที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมสภาสถาบัน ฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ตามลําดับ กอนนําเสนอ
ไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ
 เกณฑมาตรฐาน 3 ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม ”ตัว
บงชี้ผลการดําเนิน งานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกั นคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน ตาม
ตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึก ษาแหงชาติกอนปการศึก ษา 2555 ใหยึด ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจเปดสอน 4 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 แตมีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ดังนี้
3.1 ทุ กหลั กสู ตรมีก ารกํ าหนดปรัช ญา วัต ถุป ระสงค ของหลั กสู ตรที่ชั ดเจน สอดคล องกั บ
วิสั ยทั ศน และพั นธกิจ ของคณะฯ และสถาบั นฯ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุร กิจ โดย
สะทอนอยูในรายวิชาตาง ๆ ของแตละหลักสูตร (สกอ.2.1- 3.1) (สกอ.2.1- 3.2)
3.2 จั ด ทํ าเอกสารประกอบการสอนและสื่ อการสอนของรายวิช าต าง ๆ ในแต ล ะหลั ก สู ต ร
(สกอ.2.1-3.3)
3.3 มี การวางระบบการดูแลนักศึก ษาโดยการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาทั้งดาน
วิชาการ และดานวิชาชีพ
(1)
ด านวิช าการ เป น การสนั บ สนุ น และให คํ า แนะนํ า นั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย ซึ่ ง คณะ
กําหนดเวลานัดพบ (Office hour) ของอาจารย ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้แลวคณะยังมีเว็บบอรด
ใหนักศึกษาไดเขามาปรึกษาหารืออาจารยในแตละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดดวย
(2)
ดานวิ ชาชีพ คณะมีหนวยงาน CDC ซึ่ง ทํา หนา ที่ใ หคําปรึ กษาดานอาชีพ แหลง งาน
รวมถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต
3.4 แตงตั้งใหมีผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาใน
แตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร
และจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (สกอ.2.1-3.4)
3.5 จัดเตรียมความพรอมและศักยภาพของอาจารยในการเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรั บผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน ฯลฯ โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา พ.ศ. 2548
ของ สกอ.
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3.6 จัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนจัดเตรียมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่จําเปนตองใชในหลักสูตร อาทิ
1) จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือ/ตําราเรียน วารสาร เอกสารวิชาการ ใหบริการผานหองสมุด ทั้งใน
ลักษณะเปนเอกสารกระดาษ และผานระบบดิจิตอลที่นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาใชงาน มีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดโดยงาย
 เกณฑมาตรฐาน 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับ ใหมีการดําเนินการไดครบถวน ทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน หลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอ ยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณี หลักสูต รที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากั บใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
4.1 คณะฯ มีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม
กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน ทุกหลักสูตรตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลนักศึกษาในแตละหลักสูตร/โครงการอยางใกลชิด (สกอ.2.1-4.1)
4.2 คณะฯ ทําการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร คือทุก 5 ป ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2551 (สกอ.2.1-4.2)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA) ทําการประเมินผลไป
เมื่อป 2552 (สกอ.2.1-4.3)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM) ทําการประเมินผลไปเมื่อป 2552 (สกอ.2.1-4.2)
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance) เปดรับนักศึกษา เมื่อ
ภาคการศึกษา 1/2551 และขณะนี้ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับ ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับ ใหดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ และทุกหลักสูตร
5.1 คณะฯ มีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการหลักสูตร/โครงการที่เปดสอนมีหนาที่รับผิดชอบควบคุม
กํากับ ใหมีการดําเนินงานหลักสูตรไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน ทุกหลักสูตร ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 ไดแก 1) การปรับปรุง/ปรับเพิ่ม
กิจกรรม ในเอกสารประกอบการสอน (สกอ.2.1-5.1) 2) การปรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
เกณฑมาตรฐาน 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ
หรือ ภาคเอกชนที่เ กี่ยว ข องกั บวิ ชาชี พของหลักสู ตรมากกวา รอ ยละ 30 ของจํ านวนหลักสู ตรวิชาชีพทั้ งหมดทุ ก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 )
หมายเหตุ
สพบ. เลือก กลุม ง ขอ 6 นี้จึงไมตองทํา ใหขามไป ขอ 7 และ ขอ 8
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 เกณฑมาตรฐาน 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน
ก และ ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ กลุม
ค 1 และ กลุม ง )
หลักสูตรที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจมีจํานวน 4 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
เปดสอน แผน ข (รายวิชา+Independent Study) และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร เปดสอนแบบ 1 (รายวิชา+
วิท ยานิพ นธ ) ดังนั้น จึ งมีหลัก สูต รระดับ บัณฑิ ตศึกษาที่เ นนการวิจัย ที่เ ปด สอนจํา นวน 1 หลัก สูต ร คือ ระดับ
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอนทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เป ดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนั กศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ กลุม ค 1 และ กลุม ง )
ในปก ารศึก ษา 2553 คณะบริหารธุ รกิ จมี นักศึก ษาที่ศึ กษาอยู ในหลัก สูต รจํานวน 772 คน
จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (รายวิชา+Independent Study) จํ านวน 762 คน คิดเปน รอยละ
98.70 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 (รายวิชา+วิทยานิพนธ)
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.1- 1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ราง/ปรับปรุง หลักสูตร (กรณีมีการจัดทําหลักสูตรใหม/
หลักสูตรปรับปรุง)
สกอ.2.1-1.2 แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารหลักสูตรตอ สกอ. (อางอิงหลักฐานจากกองบริการ
การศึกษา)
สกอ.2.1-1.3 การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบันตอ สกอ.
(อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-2.1 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร/สาขาวิชา (อางอิงหลักฐานจากกองบริการการศึกษา)
สกอ.2.1-3.1 เอกสารหลักสูตร 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Inter-MBA 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (M.Sc. in FIRM) และ 4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Ph.D. in Finance)
สกอ.2.1-3.2 หลักฐานแสดงการผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. (ตราประทับการรับทราบของ
สกอ. บนปกหนาเลมหลักสูตร)
สกอ.2.1-3.3 เอกสารประกอบการสอน
สกอ.2.1-3.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
สกอ.2.1-4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/โครงการ
สกอ.2.1-4.2 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สกอ.2.1-4.3 รายงานการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Inter-MBA)
สกอ.2.1-4.4 รายงานการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (FIRM)
สกอ.2.1-5.1 เอกสารประกอบการสอน

NIDA Business School : SAR 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.2

หนา 33

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
: คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

=

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอย
ละของอาจารย ประจํ าที่ มีคุณ วุฒิ ปริ ญญาเอกในปที่ป ระเมิ น ลบด วย รอยละของอาจารย ประจํ าที่ มีคุ ณวุ ฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5

X5
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ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2551
2552
2553

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา

23
2
21
0

23
2
21
0

23
2
21
0

8.69

8.69

8.69

91.31

91.31

91.31

ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยประจําทั้งสิ้น 23 คน อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี 0 คน คิดเปนรอยละ 0, วุฒิปริญญาโท 2 คน คิดเปนรอยละ 8.69, และวุฒิปริญญาเอก จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 91.31
หมายเหตุ ใชการคํานวณตามวิธีที่ 1

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

ป 2551
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
ป.เอก90 %
-

ป 2552
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
ป.เอก90%
-

ป 2553
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
ป.เอก90% ป.เอ90%
-

รอยละ 91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31 รอยละ91.31
รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69 รอยละ 8.69
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
สกอ.2.2-1.1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
: คณะ/สํานักสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป ที่
ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของร อยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

=

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปที่ประเมิน ลบดวย
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไปในปกอนหนาปที่ประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจํ าที่ดํ ารงตําแหนงทางวิชาการตั้ง แต รศ. ขึ้ นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5
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ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนงศาสตราจารย
รอยละ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจํา
รอยละ ศ. และ รศ. ตออาจารยประจํา
รอยละ ศ. ตออาจารยประจํา

ปการศึกษา
2551
23

ปการศึกษา
2552
23

ปการศึกษา
2553
23

4
8
11
0
82.60
47.83
0

3
7
13
0
86.96
56.52
0

3
6
14
0
86.96
60.87
0

ในปการศึกษา 2553 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มีจํานวน 23 คน มีอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มีจํานวน 20 คน คิดเปน รอยละ 86.96
และมี ผูดํ ารงตําแหนง ทางวิ ชาการระดั บรองศาสตราจารย และศาสตราจารย มีจํานวน 14 คน คิ ดเปน รอ ยละ
60.87
หมายเหตุ ใชการคํานวณตามวิธีที่ 1

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ.
- รอยละ ศ. และ รศ.
- รอยละ ศ.
ผลการดําเนินงาน
- รอยละ ศ. รศ. และ ผศ.
- รอยละ ศ. และ รศ.
- รอยละ ศ.
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2551
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง ประเมิน

ป 2552
ป 2553
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง ประเมิน ตนเอง ประเมิน

 70 %

 75 %

 80 %

 80 %

 30%
-

 40%

 50 %

 50 %

82.60 % 82.60 % 86.96 % 86.96 %
86.96
86.96
47.83 % 47.83 % 56.52% 56.52%
60.87
60.87
3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.3-1 ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ขอ

หนา 37

:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2
ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ขอ หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5
ขอ หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1 มีแผนการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้
1.1 คณะบริหารธุรกิจมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 15 ป
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร ในยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา / คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) โดยระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแตกระบวนการในการวางแผน การสรรหาคัดเลือก การบริหารคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล การ
พัฒนาบุค ลากรและการจัด การความรูแ ละการประเมินผลการปฏิ บัติงาน โดยมีกลุ มงานบริหารและธุรการ เป น
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
1.2 ในการวางแผนการบริหารและพั ฒนาทรัพ ยากรบุค คลทั้ง คณาจารยแ ละบุค ลากรสายสนับ สนุน
ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง ซึ่งเปนแผนหลักสําหรับใช
เปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานประจําป คือ แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรูดวย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) แผนกลยุทธก ารบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง อางอิงการดําเนิ นงานระดับ สถาบั น ฯ
กล า วคื อ สถาบั น ฯ ได จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ปงบประมาณ 2554 – 2558 (สกอ.2.4-1.1) ครอบคลุมในมิติตาง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนด
ทิศทาง กลยุทธ และแนวปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหตอบสนอง สนับสนุนและเปนไปในแนวทาง
เดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร (พ.ศ.2551 – 2565) โดยมุงเนน
ผลผลิต และผลลัพ ธที่สํา คัญ คือ ในระดับบุค คล บุ คลากรของสถาบั นปฏิบั ติงานอยางมีป ระสิท ธิภ าพ มี คุณ ภาพ
ชีวิต และความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีความรับผิดชอบตอสถาบันและสังคม ในระดับสถาบัน คื อ
สถาบั น มีขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และเป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ มีร ะบบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล มีการติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
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ในการดํ าเนิน การจัด ทํา แผนดั งกลา วสถาบั นไดเปด โอกาสใหบุค ลากรทั้ง สายวิชาการและสายสนับ สนุน ที่ดํ ารง
ตําแหนงรองคณบดี ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก หัวหนากลุมงาน จํานวน 72 คน ไดมีสวนรวมในการ
จัด ทํา แผนโดยเขารว มประชุ มเชิง ปฏิ บัติ การเพื่อวิเคราะห จุด แข็ง จุ ดออน โอกาสและภัย คุก คามของการบริ หาร
ทรั พยากรบุค คล สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริห ารศาสตร เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม 2554 โดยวิเคราะหส ภาพแวดลอ ม
ภายในและภายนอกที่มีผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน คือ ดานบุคลากรหรือคน
ดานระบบการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการบริหารจัดการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุน
การทํางานและได นํา ขอมู ลเชิ งประจัก ษที่ เกี่ย วขอ งประกอบการจั ดทํา แผนกลยุทธ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2554 – 2558 (รายละเอียดอยูในภาคผนวกของ (สกอ.2.41.1)) ดังนี้
- ขอมูลจํานวนอัตรากําลังในปจจุบัน โครงสรางอายุของบุคลากร การเกษียณอายุราชการ การตออายุ
ราชการ
- สวัสดิการและสิ่งจูงใจสําหรับบุคลากร
- การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) และชองวางสมรรถนะ (Competency Gap)

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ทิศทางและแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ
- ผลการสํารวจแนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2554 – 2555
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2554 – 2558
ได รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2554เมื่อวัน ที่ 23
มีนาคม 2554 และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการประชุมครั้งที่3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
2) แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
ระดับสถาบัน ฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุค ลากรและการจัดการความรู สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 (สกอ.2.4-1.2) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2
ประการ คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตาม
สมรรถนะโดยผานกระบวนการพั ฒนาและกระบวนการการจัด การความรู และเพื่อบริหารจัดการความรูเพื่ อ
ยกระดับการปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน ซึ่งสถาบันไดดําเนินการปฏิบัติตามแผนดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2553 สถาบันไดดําเนินการสํ ารวจการหาความตองการในการฝกอบรม (Training Needs)
เพื่ อนํา ขอมู ลจากการสํารวจมาจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุค ลากรและการจัดการความรู ประจํ าปงบประมาณ 2554
โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมและกิจ กรรมการจัดการความรูสําหรับบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น
25 โครงการ โดยแบ งเปนของบุคลากรสายวิชาการ 4 โครงการ (ชื่อโครงการ) และบุ คลากรสายสนับสนุน 21
โครงการ
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ระดั บคณะ ไดจั ด ทํ าแผนงานหลั ก ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ประจําปการศึกษา 2553 (สกอ.2.4-1.2) และแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
2553 คณะบริหารธุ รกิ จ เพื่ อมุ งสู องคก รแห งการเรี ยนรู และประชาสัม พัน ธเ ผยแพร ใหประชาคมของสถาบัน
รับทราบ โดยในป 2553 คณะ ฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม มีการดําเนินการ
และทําการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ จัดมุมความรู KM Corner บริเวณสํานักงาน
เลขานุการคณะ เพื่อเผยแพรขาวสารกําหนดการจัดกิจกรรม ภาพถายกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว ตลอดจน
เผยแพรขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน (สกอ.2.2-1.3)
 เกณฑมาตรฐาน 2 มีการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงาน โดยอางอิงการดําเนินงานทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้
1.1 การสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ตามแผนอั ต รากํ า ลั ง 4 ป ใช วิ ธี ก ารสรรหาคั ด เลื อ กด ว ยวิ ธี ก าร
สอบแขงขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคลากรโดยเปนไปตามขอบังคับสถาบันวาดวยการการบริห ารงานบุคคล
ของพนัก งานสถาบัน พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.1) ประกาศสถาบัน เรื่อ ง หลัก เกณฑ และวิ ธีก ารสอบแข งขั นและ
คัด เลื อกพนัก งานสถาบั นสายสนับสนุน พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.2) และประกาศสถาบั น เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละ
วิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (สกอ.2.4-2.3) ซึ่งใน
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการสอบตางๆ ของแตละตําแหนงเปนไปตามองคประกอบที่สถาบันกําหนด
เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปดวยความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานสรร
หาคัดเลือกบุคลากรทุกตําแหนง
1.2 การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
1) ระดับสถาบัน ได ดํ าเนิ น การภายใต แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและการจั ด การความรู สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 แผนดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ
คือ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตามสมรรถนะ
โดยผ านกระบวนการพั ฒนาและกระบวนการการจัด การความรู และเพื่อ บริ หารจั ดการความรูเ พื่อ ยกระดับ การ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน/สถาบัน นอกจากแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ระยะ 4 ปแลว สถาบันยัง
ไดจัดทํ าแผนพัฒนาบุคลากรและการจัด การความรูร ายปซึ่งมีความสอดคลองกับพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู ระยะ 4 ป โดยได ดําเนิ นการตอเนื่องมาตั้งแตป 2552 นอกจากการพั ฒนาบุคลากรตามแผนพั ฒนา
บุ ค ลากรและการจั ด การความรู ซึ่ ง มุ ง เน น การพั ฒ นาตามสมรรถนะ (Competency) ซึ่ ง สถาบั น ได กํ า หนด
นอกจากนี้สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเสนทางความกาวหนาของอาชีพ (Career Path) โดยสถาบันได
ออกขอ บั ง คับ สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒนบริ หารศาสตร วาด วยการกํ าหนดระดับ ตํ าแหน ง และการแต งตั้ ง บุ คลากร
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554
(สกอ.2.4-2.4)และขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
บุคลากรใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2554 (สกอ.2.4-2.5) ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม
และได สํา รวจข อมูล ลูก จา งประจําที่ มีคุ ณสมบั ติใ นการเลื่อ นตํ าแหนง และไดแ จง ใหบุคลากรดั งกลาวทราบเป น
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รายบุคคล โดยมีลูกจางประจํา จํานวน 84 ราย ที่มีคุณสมบัติปรับระดับขั้นงานสูงขึ้น จํานวน 61 ราย และ
เปลี่ยนตําแหนงงานหรือเปลี่ยนกลุมงาน จํานวน 23 ราย สําหรับขาราชการและพนักงานสถาบันอยูระหวางการ
ดําเนินการแจงเตือนบุคลากรเปนรายบุคคลในการเตรียมตัวเขาสูกระบวนการขอเลื่อนตําแหนงตอไป
2) ระดับคณะ ส ง บุ ค ลากรเข า ร ว มในโครงการ / กิ จ กรรม การอบรม/ ตามที่ ส ถาบั น จั ด
และมีก ารดํ าเนิ น การภายใตแ ผนงานหลั ก ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ คลากร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ประจํ าป
การศึกษา 2553 และแผนการจัดการความรู ป 2553 คณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจประจําปการศึกษา 2553
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา

กลุมเปาหมาย

1

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในระบบการเรียนโดยใช
สื่ออิเล็คทรอนิคส (E-learning)

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ

2

โครงการพัฒนาเจาหนาที่ทางดานภาษาอังกฤษ

3

โครงการฝกอบรมและเพิ่มพูนการเรียนรูดาน IT

บุคลากรสายสนับสนุน

4

โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การประกั น คุ ณ ภาพ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2553
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรสายสนับสนุน

17 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2553

บุคลากรสายสนับสนุน

แผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน ประจําป 2553 คณะบริหารธุรกิจ
ลําดับ
1

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

การอบรม / สัมมนา
@ โครงการอบรมเพื่อ การพั ฒนาประสิทธิ ภาพและทัก ษะใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คณะบริหารธุรกิจ
(1) หลักสูตร “English Communication Program” กลุม 1 17 สค - 21 ตค 53
(ระดับพื้นฐาน)
(2) หลักสูตร “English Communication Program” กลุม 2

2

3

หอง 812 ชั้น 8 อาคารบุญชนะ
อัตถากร

17 สค - 21 ตค 53

หอง 812 ชั้น 8 อาคารบุญชนะ
อัตถากร

@ การประชุมเจาหนาที่คณะบริหารธุรกิจ

เดือนละ 1 ครั้ง

หอง 812 ชั้น 8 อาคารบุญชนะ
อัตถากร

@ มุมความรู

ตค 52 - กย 53

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

@ หองสมุดมารวย @ นิดา ประจําป 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร

ตค 52 - กย 53

ชั้น 1 อาคารนันทนาการ

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2553

หอง 812 ชั้น 8 อาคารบุญชนะ
อัตถากร และ โรงแรม Rose
Garden Riverside อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

NIDA Business School : SAR 2553

หนา 41

 เกณฑมาตรฐาน 3 มีส วัสดิ การเสริม สรางสุขภาพที่ดี และสรา งขวั ญและกําลั งใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีระบบสวัส ดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่
ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิท ธิภาพและอยูอยางมีความสุข ตัวอย างเชน 1) ระดั บสถาบัน ฯ จัดใหมี
ประกันสุขภาพจากบริษัทไทยประกันชีวิต สวนระดับคณะฯ ไดจัดใหมีสวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA (สกอ
2.4-3.1), 2) บริการแจกฟรีหนากากปองกันเชื้อโรค (mask) แกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อปองกันการ
แพรเชื้อ โดยเฉพาะในชวงการระบาดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 H1 N1, 3) จัดเจลแอลกอฮอล
สําหรับทํา ความสะอาดมื อ 4) จัดสวั สดิการซื้อหนังสือวิชาการ (สกอ 2.4-3.2), 5) สวัสดิการการไปดูง าน
ตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ (สกอ.2.4-3.3), 6) มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่ทํางานที่สํานักงาน
คณะบริหารธุรกิจ ชั้ น 8 อาคารบุญชนะ อั ตถากร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและเพื่อให บุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิท ธิภาพและอยูอยางมีความสุข จึงสามารถกลาวไดวา บุ คลากรทุกระดับ ของคณะ
บริหารธุรกิจมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจใน
ความมั่นคงของหนวยงาน มีขวัญและกําลังใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดย
สามารถดูได จากอัตราการลาออกของบุคลากรมีนอ ยมากหรือ แทบจะไมมีเลยในชว งระยะเวลา 3 ปย อนหลัง
กลาวคือ ระหวางป 2551-2553 มีการลาออกของบุคลากรเพียง 2 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 33 คน คิด
เปนรอยละ 6.06

 เกณฑมาตรฐาน 4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทัก ษะที่
ได จากการพัฒนามาใชในการจั ดการเรีย นการสอนและการวั ดผลการเรีย นรูข องนัก ศึกษา ตลอดจนการปฏิ บัติ งานที่
เกี่ยวของ
1.1 คณะ ฯ ใชระบบและกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามใหคณาจารยคณะ
บริหารธุร กิจ ได นํา ความรูแ ละทัก ษะที่ไดจ ากการพั ฒนามาใชใ นการจั ดการเรี ยนการสอนและการวัด ผลการเรีย นรู ของ
นัก ศึกษา กล าวคือ มีการนํ าความรูจากผลงานวิ จัย มาใชใ นการจั ดการเรีย นการสอนและการวัด ผลการเรี ยนรู ของ
นักศึกษา ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน (สกอ.2.1-4.1) สวนบุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทัก ษะที่ได
จากการอบรม สัมมนา มาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ไดแก การนําความรูภาษาอัง กฤษ เรื่อง Microsoft Access มา
ใชในการปฏิบัติงาน, การนําความรูเรื่อง PDCA ที่ไดรับจากการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปฏิบัติงาน
คือ การวางแผนการทํางาน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลการทํางาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น

 เกณฑมาตรฐาน 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดทํา ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา
ดวย จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร พ.ศ. 2552 (สกอ.2.4-5.1) ทําการเผยแพรให
บุคลากรทั้งสถาบัน ฯ ไดทราบและถือปฏิบัติ โดยการจัดพิมพเปนรูปเลมแจกจายไปทุกคณะ / หนวยงาน และทํา
การเผยแพร บน Website : www.nida.ac.th (สกอ.2.4-5.2) ทั้ง นี้ ในขอบัง คับ ฯ ดังกลา ว ได กํา หนดใหมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามจรรยาบรรณ และ กํากับ ตรวจสอบ และรายงาน
ผลตอสถาบัน (สกอ.2.4-5.2)
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 เกณฑมาตรฐาน 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะ
กลาวคือ แผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร คณะ
บริหารธุรกิจ ประจํา ปการศึกษา 2553
บริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553 มีจํานวนกิจกรรม / โครงการ ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม และมีการดําเนินงานตาม
แผนและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 (สกอ.2.4-6.1)
1.2 การประเมิน ผลสํา เร็จตามแผนการจัดการความรูระดับ หนวยงาน ประจําป 2553 คณะ
บริหารธุรกิจ คณะ ฯ ไดจัดทํากิจกรรม/โครงการการจัดการความรูทั้งสิ้น 6 กิจกรรม และมีการดําเนินการตาม
แผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 6 กิจ กรรม คิดเปนรอยละ 100 (สกอ.2.4-6.2)
 เกณฑมาตรฐาน 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับ ปรุงแผนหรือปรั บปรุ งการบริห ารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 จากขอมูล ในเกณฑมาตรฐาน 6 คณะฯ ไดนําขอมูล มาดังกลาวมาเปนขอมูล ประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554 โดยแผนดังกลาวมีแนวทางการ
พัฒนา 3 แนวทาง ตามที่ไ ดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรและการจัด การความรูระยะ 4 ป คือ Leaning
by Doing , Leaning by Sharing และ Leaning by Training ซึ่งมีกิจกรรมหรือชองทางการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตางๆสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกประเภท (สกอ.2.4-7.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
สกอ.2.4-1.1
สกอ.2.4-1.2

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ปงบประมาณ 2554 – 2558 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและการจั ด การความรู สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สพบ.)
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สกอ.2.4-1.2

แผนงานหลั ก ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ประจํ า ป
การศึกษา 2553

สกอ.2.2-1.3
สกอ.2.4-2.1

แผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจ
ขอบัง คับสถาบัน วาด วยการการบริห ารงานบุค คลของพนั กงานสถาบัน พ.ศ.2553
(อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุน พ.ศ.2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันและคัดเลือกพนักงานสถาบัน
สายวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แ กไ ขเพิ่ม เติม (อางอิงขอมูล กลุ มงานบริ หารทรัพ ยากร
บุคคล สพบ.)
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้ง บุคลากรตําแหนง ประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตํ าแหน ง
ประเภททั่วไปใหดํ ารงตํ าแหนง สูงขึ้น พ.ศ. 2554 (อางอิงขอมูลกลุ มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สพบ.)
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งบุคลากรใหดํ ารงตําแหนงประเภทผูบริห าร พ.ศ. 2554 (อางอิง ขอมูลกลุ มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.)
สวัสดิการประกันสุขภาพ BUPA (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)
สวัสดิการซื้อหนังสือวิชาการ (อางอิงขอมูลกลุมงานบริหารและธุรการ)
สวัสดิการการไปดูงานตางประเทศของบุคลากรทุกระดับในคณะ ฯ (อางอิงขอมูลกลุม
งานบริหารและธุรการ)
เอกสารประกอบการสอน
ขอบัง คับ สถาบั นบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร วาดวย จรรยาบรรณบุค ลากรสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2552
www.nida.ac.th
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
2553 คณะบริหารธุรกิจ
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2554

สกอ.2.4-2.2
สกอ.2.4-2.3

สกอ.2.4-2.4

สกอ.2.4-2.5

สกอ.2.4-3.1
สกอ. 2.4-3.2
สกอ.2.4-3.3
สกอ.2.1-4.1
สกอ.2.4-5.1
สกอ.2.4-5.2
สกอ.2.4-6.1
สกอ.2.4-6.2
สกอ.2.4-7.1
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หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

(ประเมินระดับสถาบัน)

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 6 FTES ตอ
เครื่อง

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ
ผลการประเมิน

ประเมินระดับสถาบัน

รายการหลักฐาน

-
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ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีร ะบบและกลไกการประกั นคุณ ภาพการจัด การเรีย นการสอนที่เ นน ผูเ รีย น
เปนสําคัญทุกหลักสูตรโดยดําเนินการดังนี้
1.1 มีการพัฒ นาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนั ดของผู เรีย น เนนใหผูเรี ยนมี สวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียน
การสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนให
ผูเ รีย นเกิด การคิ ดวิเคราะห และลงมือปฏิ บัติ จริ ง ชี้ แนะแหลง ขอความรู จัด การเรีย นการสอนและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิ์ผ ลในการเรียนรูทุกรายวิชา ทั้งนี้โดยผานทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา ตามขอ 1.2
1.2 มีการจัด กิจกรรมการเรีย นรูที่เน นผูเรียนเปน สําคั ญ และมีการออกแบบการเรียนการสอน
และจัดกิ จกรรมการเรียนรูเน นผูเรียนเปน สําคั ญทุก หลัก สูตร โดยดํ าเนิ นการดัง นี้ 1) มีการจัด ทํา course
syllabus/course outline กําหนดวัต ถุประสงค และเปาหมายการเรียนการสอน 2) มีการนําเสนอผลงาน
นักศึกษาและใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เปนการสงเสริมใหมีการปฏิสัมพัทธ
ทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 3) มีการศึกษาจาก case study 4)
มีการจัดเตรียม POWER POINT ในการสอนและเอกสารเพิ่มเติม 5) มุงจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน
ตอบสนองความตองการของผูเรียนตลอดจนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา อาทิ
จัดใหมีการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรูนอกสถานที่
(สกอ.2.6-1.1) (สกอ.2.6-1.2) (สกอ.2.6-1.3) (สกอ.2.6-1.4)
 เกณฑมาตรฐาน 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
ดําเนินการดังนี้
2.1 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา โดย
ระบุ รายละเอี ย ดในหัวข อตอไปนี้ - จุ ดมุง หมายของรายวิช า - ลั ก ษณะและการดํ าเนิ น การ เป น การระบุ
คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา - การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการ
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อธิบายความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน - แผนการสอนและการประเมินผล มีการ
ระบุหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช - ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรีย นที่ชวยเสริม
ประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในชั่วโมงแรกที่พบ
ผูเรียน
(สกอ.2.6-2.1) (สกอ.2.6-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3. ทุ ก หลัก สู ตรมีร ายวิชาที่ สง เสริมทั กษะการเรีย นรูด วยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยดําเนินการดังนี้
ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งใน
และนอกหองเรียน อาทิ จัดใหมีการอภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่
(สกอ.2.6-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน หรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
4.1 คณะบริหารธุรกิจไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น /
ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การสอน งานวิจัย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม ตอ
ผูบ ริห าร/ผู อํ านวยการหลั กสู ตรต าง ๆ และ/หรื อ คณาจารย ประจําคณะ ประกอบดวยผู ทรงคุ ณ วุฒิ ผู รู ผู มี
ประสบการณทางธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจ รวมถึงผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม
4.2 มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล องคกรภายนอก คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)
มาเปนวิทยากรในวิชาสอนตามตารางสอน หรือการบรรยายพิเศษจัดโดยหนวยงาน CDC
นอกจากนี้ คณะฯ ยังเนนวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด
โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก เชน การสรางธุรกิจผาน e-Bay
4.3 การเชิญ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยหรือองคกรจากตางประเทศ มาบรรยาย
พิเศษแกนักศึกษา
1) การบรรยายหัวขอ “ Integrated Strategies for Bottom of the Pyramid Projects การทํา
ธุรกิจเพื่อสรางชีวิตที่ดีแกคนไรโอกาสทางสังคม” โดย Prof. Dr.Ravi Sarathy, Professor, Strategy &
International Business, College of Business, Northeastern University, USA. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
ณ หอง 1029 อาคารบุญชนะ อัตถากร
2) การสัมมนา หัวขอ “ Action Research : An Approach to Bridge a Gap between
Theory and Practice “ โดย Prof.Dr. Maung Kyaw Sein, Department of Information Systems, University
of Agder, Norway
3) Prof. Dr.Ludo Cuyvers, University of Antwerp, Belgium
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4.4 มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยรวมมือกับองคการภายนอก เพื่อเปนการเสริมสรางการ
เรียนรูของนักศึกษา เชน การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน ในการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม เชน นํานักศึกษาภาคปกติ รุนที่ 65เขาเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริ ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ
สิรินทร จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553
(สกอ.2.6-4.1) (สกอ.2.6-4.2) (สกอ.2.6-4.3)
 เกณฑมาตรฐาน 5.
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนใ น
การจัดการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus (สกอ.2.6-5.1)
ของแต ล ะรายวิช าจะมีก ารระบุง านวิจั ย ที่ ใ ช ป ระกอบการเรี ย นการสอน นอกจากนี้ คณะฯ ยัง ได ส ง เสริ มให
คณาจารยทําวิจัยกรณีศึกษา (Case Based Research) เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน (สกอ.2.6-5.2)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีก ารประเมินความพึงพอใจของผู เรีย นที่มี ตอคุ ณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยดําเนินการ ดังนี้
6.1 ทุกสิ้นภาคการศึกษา สถาบันฯ โดยกองแผนงานไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของอุป กรณแ ละสื่อ สนับสนุน การเรีย นรู เช น อุป กรณที่ ใช ในหองเรีย น คอมพิวเตอร อุป กรณใ น
หองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน
6.2 ในปการศึกษา 2553 ภาคการศึกษา 1/2553 และ 2/2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลการ
ประเมิน ความคิดเห็ นของผูเ รีย นตอคุณภาพการจัดการเรีย นการสอนของอาจารยในทุก รายวิชา จัด ทํา โดยกอง
แผนงาน (สกอ.2.4-6.1)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยดําเนินการดังนี้
7.1 นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ในเอกสารประกอบการสอน (สกอ.2.6-7.1)
ผลการประเมิน
ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
7 ขอ
7 ขอ
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ
4 คะแนน
4 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
รายการ
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สกอ.2.6-1.1
สกอ.2.6-1.2
สกอ.2.6-1.3
สกอ.2.6-1.4
สกอ.2.6-2.1
สกอ.2.6-2.2
สกอ.2.6-3.1

เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอรม Course Syllabus / course outline ทุกรายวิชา
แผนการสอนรายภาคการศึกษา

สกอ.2.6-4.1
สกอ.2.6-4.2
สกอ.2.6-5.1
สกอ.2.6-5.2

คําสั่งแตงตั้ง Advisory Board
หนังสือเชิญเปนวิทยากร
ตัวอยาง Course Syllabus
ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร Case Research Journal
(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในทุกรายวิชา (อางอิงขอมูลกองแผนงาน)

สกอ.2.6-6.1
สกอ.2.6-7.1

เอกสารสื่อการสอน เชน Power Point
เอกสารประกอบการสอน

ใบเซนตชื่อของนักศึกษาที่รับเอกสาร
เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน
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ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ขอ
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ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
:

กระบวนการ
เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1 และ ง
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ 4 มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร
ขอ
ขอ
ขอ
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑ ทั่ ว ไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่ ม เติ ม
เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
ระดับสถาบัน กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของ NIDA (ผาน ทคอ) ไวดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู
3. มีทักษะทางปญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
6. มีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง
7. มีความรับผิดชอบตอสังคมและเสียสละเพื่อสวนรวม
ระดับคณะ ดําเนินการดังนี้
1.1 ในป 2552 คณะบริห ารธุร กิจไดทํา การประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบัณ ฑิต
(สกอ.2.7-1.1) และทํ า การศึก ษาความคาดหวั ง และความต องการของตลาดในสั ง คมธุ ร กิ จ ที่ มี ต อ ผู ที่ ผ า น
การศึก ษาหลักสูตรบริหารธุร กิจมหาบัณฑิ ต
โดยจั ดเสวนาเพื่อรับ ฟงความคิด เห็น จากตัวแทนกลุมธุ รกิจ
กําหนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวของกับ ความคาดหวั งและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจ ที่มีต อผูที่ ผาน
การศึ กษาหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ หัว ขอ “ MBA ที่โ ลกธุร กิจ ตองการ ” และ หั วขอ “ MBA เส นทางสู
ความสําเร็จ” โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น หลังจากนั้นไดนํา
ขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการและเชิงคุณภาพ เพื่อให
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ไดมาซึ่งความเห็น เกี่ยวกับ ความคาดหวังและความต องการของตลาดในสังคมธุ รกิจที่มีต อผูที่ผานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สรุปไดดังนี้
1) ประเด็นผูสําเร็จ MBA จากคณะบริหารธุรกิจ สพบ. พบวา
สังคมธุรกิจ มีความตองการและคาดหวังใหผูผานการศึกษา MBA สามารถนํ าวิช า MBA มา
ประยุกตกับการทํางานใหไดตามเปาหมายที่องคกรตองการ ตองมีความรูพื้นฐาน MBA ที่แม นยํา และรูจัก
นําไปใชให เป นประโยชนในการทํา งาน ผูที่เ รีย น MBA ตองเปนผูที่มีแนวคิด อยางมี หลัก เกณฑ รู จักการใช
หลักการบริหารอยางมีป ระสิทธิ ภาพ มีกลยุ ทธในการจั ดการ มีวิจารณญาณที่รอบคอบใชในการตัดสินใจซึ่งมีผล
ตอองคกร เปน CEO ที่สามารถวิเคราะห อาการ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกปญหาในองคกรใหได พรอมกับตองมี
การ integrated ทุก วิชาเขาดว ยกันแลวนําไปประยุกตกับการทํางานจริง มีเปาหมายในงานและสามารถสร าง
ผลงานทําใหเปนรูปธรรมได ผูที่จบ MBA ตองนําความรูไปประยุกตใชกับการทํางานและการสราง attitude ที่ดี
ตอองคกรและเพื่อนรวมงาน มีความทุมเทในการทํางานเพราะเปนการวัดผลงานของตนเองและองคกร พยายาม
ทําใหองคกรกาวหนาไปใหได ผูที่ทํางานตองโตไปพรอมกับองคกร นั่นคือการเติบโตขององคกรเปนตัววัดผลงาน
ของตนเองดวย
นอกจากนี้การมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศยังมีความสําคัญมากเพราะในปจจุบัน
มีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจคอนขางมากและตองการ local staff อีกเปนจํานวนมาก สถาบันการเงิน
ระดับโลกเขามาตั้งในไทย และยังมีความตองการบุคลากรดานการเงิน การตลาด การจัดการ อีกเปนจํานวนมาก
และควรเรียนภาษาอั งกฤษควบคูไปดวยจึงจะไดผลดี อีกประเด็น ที่สําคัญ คือ ธุรกิจในประเทศไทยเราไมไดอยู
โดดเดี่ยว ธุรกิจสงออกเปนการลงทุนระหวางประเทศ อาเซียนเหมือน EU สังคมนานาชาติจะเขามาในการทํางาน
จึงตองใหความสําคัญดานภาษาเปนอยางมาก
2) ประเด็นเรื่องหลักสูตร พบวา
หลักสูตร MBA ตองสอดแทรกเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) ดวย การเปน
นั ก ธุ ร กิ จ ที่ ดี ต อ งดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มด ว ย การสร า งธุ ร กิ จ ให ไ ด กํ า ไรควบคู กั บ สร า งสั ง คมที่ อ ยู แ ละ
สิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศเจริญกาวหนา นอกจากนี้ หลักสูตร MBA ยังตองสอดแทรกเรื่องการเปน
บริษัทธรรมภิบาล (Good Corporate Governance) การเปนบริษัทที่ดี ทําอยางถูกตอง ทําสิ่งที่ถูกตอง จะเปน
เกราะคุมกันในการทําธุรกิจ ทําใหเกิดการตัดสินใจอื่นที่ถูกตองตามมา
1.2 คณะบริหารธุรกิจ ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู
ใชบัณฑิต ไวดังนี้
I. MBA Learning Goals and Learning Objectives
1. Problem Solving Skills
1.1 Students can pinpoint problematic areas and analyze the root cause of the problems
1.2 Students demonstrate the abilities to provide short-term and long-term solutions
2. Integration of Business Functions
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2.1 Students have sufficient knowledge in various business functions to enable integration in
an organization.
2.2 Students demonstrate their abilities to relate various business functions in an organization
3. Ethics
3.1 Students have demonstrated concern of business ethics and can apply code of conducts
and good corporate governance practices in doing business.
3.2 Students demonstrate concern for the society and can initiate CSR activities.
4. Leading Change
4.1 Students demonstrate sufficient quantitative analytical skills, communication skills and
technological abilities to make changes.
4.2 Students can demonstrate their leadership skills to implement the changes for an
organization.
II. MSc in FIRM Learning Goals and Learning Objectives
1. Problem solving skills.
1.1 Students can pinpoint problematic areas and analyze the root cause of the problems.
1.2 Students demonstrate the abilities to provide short-term and long-term solutions.
2. Ethics.
2.1 Students demonstrate concern of business ethics and can apply code of conducts and
good corporate governance practices in doing business.
2.2 Students demonstrate concern for the society and can initiate CSR activities.
3.Chartered Financial Analyst® (CFA®) examination preparation.
The learning objective is for the students pass the CFA Examinations.
4. Financial Risk Manager® (FRM®) examination preparation.
The learning objective is for the students pass the FRM Examinations.
III. Ph.D. in Finance Learning Goals and Learning Objectives
1. Acquisition of advanced knowledge and theoretical understanding.
The learning objective is for the students to demonstrate theoretical understanding in Finance
2. Competence in research methodology.
The learning objective is demonstrate competence of appropriate research methodology in
Finance
3. Contribution to the body of knowledge.
The learning objective is that every student is expected to have one peer-reviewed publication
from his or her dissertation as a requirement for graduation.
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใช ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประ
สงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
1.1 คณะ ฯ ไดทํา การพัฒนาหรือปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนกลยุท ธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยนําผลการประเมินความคิดเห็น ดังกลาว
ขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุง/ปรับเพิ่มกิจกรรม ใน
เอกสารประกอบการสอน, สอดแทรกเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) และการปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษธรรมชาติและพลังงาน ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เชน นํานักศึกษาภาคปกติ รุน ที่ 65
เขาเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริ ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ สิรินทร จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 1820 ตุ ลาคม 2553 , นํา นักศึก ษารวมกิจกรรมปลูกปา ชายเลน เพื่อสรางจิตสํ านึกความรับ ผิดชอบตอสั งคมและ
สิ่งแวดลอม , สอดแทรกเรื่องการเปนบริษัทธรรมภิบาล (Good Corporate Governance) เปนตน (สกอ.2.72.1)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอ การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
1.1 คณะ ฯ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสงเสริมสนับสนุนบุคลากร สงเสริมการเสนอผลงาน
วิชาการ มีการนํา ระบบ e-learning มาใชใ นการเรียนการสอน ตลอดจนจัด สรรงบประมาณสําหรับ การจั ด
กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ 2.7-3.1) (สกอ 2.7-3.2)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มี ร ะบบและกลไกการสง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 คณะฯ ทําการประชาสัมพัน ธโปรแกรมการประชุมวิช าการทั้งในและตา งประเทศให
นักศึกษารับรู เชน ติดโปสเตอรการประชุมวิชาการไวที่บอรด หนาลิฟต ชั้น G อาคารบุญชนะ อัตถากร , บริเวณ
ที่ทําการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9, 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร (สกอ 2.7-4.1)
4.2 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะ พิจ ารณาการจัดสรรงบประมาณในการเชารวมการประชุม
ทางวิชาการของนักศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ / สถาบัน
5.1 ระดับสถาบันฯ โดยกลุมงานกิจ การนักศึก ษา ไดจัด กิจกรรม/โครงการดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา อาทิ
1) โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา
2) โครงการอบรมดานพฤตกรรม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
3) โครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา (นิมนตพระมาบรรยายใหความรู)
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5.2 ระดับ คณะฯ ใหค วามร วมมือในการสง นัก ศึกษาเขารว มกิจกรรมในโครงการดัง กล าว
นอกจากนี้ คณะบริหารุรกิจ ยังไดจัดทํ า ประกาศคณะบริหารธุร กิจ เรื่อง วิธีป ฏิบัติข องผูเขาสอบ เพื่อใชเป น
มาตรฐานปองกันการทุจริตในการสอบ และแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบ
ทุกครั้ง และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาดวย (สกอ.2.7-5.1)
เกณฑมาตรฐาน 6. มีร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การประยุ ก ตใ ชผ ลงานจากวิท ยานิ พ นธข องนั
กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)
 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ และมีการ
นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
1.1 สํานักวิจัยไดจัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ
และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (สกอ.2.7-7.1)
1.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทํา ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553 และ ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553 (สกอ.2.7-7.2)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
สกอ.2.7-1.1
สกอ.2.7-2.1
สกอ.2.7-3.1
สกอ.2.7-3.2
สกอ.2.7-4.1
สกอ.2.7-5.1
สกอ.2.7-7.1
สกอ.2.7-7.2

ป 2550
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เอกสารประกอบการสอน
รายงานการจัดสรรงบประมาณประจําป
หลักฐานการใชระบบ e-learning ในการเรียนการสอน
โปสเตอรการประชุมวิชาการ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
อางอิงการดําเนินงานของสํานักวิจัย

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553 และ ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2553

NIDA Business School : SAR 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.8
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

หนา 54

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
:

ผลผลิต

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยดําเนินการทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ ดังนี้
1.1 ระดับ สถาบั นฯ จัดทําขอบังคั บวา ด วยสโมสรนัก ศึกษา, ขอบังคับวาด วยชมรมต าง ๆ,
ขอบังคั บวา ดวยวินัยนั กศึกษา, ประกาศสถาบันบั ณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร เรื่ อง แนวปฏิบั ติระเบี ยบ วินั ย
พฤติกรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา (สกอ.2.8-1.1)
1.2 ระดับคณะ ฯ จัดทํ า ประกาศคณะบริหารธุ รกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ เพื่อสราง
จิตสํานึกใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติในการสอบ (สกอ.2.8-1.2)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ /
สถาบัน โดยดําเนินการดังนี้
2.1 ระดับ สถาบั นฯ ทํ าการประชาสั มพันธ เผยแพร ขอมูล ในขอ 1.1 ผา นทาง website :
www.nida,ac,th หนังสือเวียน กระดานขาวสาธารณะทางระบบ ICS เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ ไดทราบอยางทั่วถึง (สกอ.2.8-2.1), (สกอ.2.8-2.2)
2.2 ระดับ คณะฯ ทํา การแจก ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิ บัติของผู เขาสอบ ให
นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติกอนการเขาสอบทุกครั้ง และทําการแจกเอกสารดังกลาวใหนักศึกษาไดทราบในวัน
ปฐมนิเทศดวย
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยดําเนินการดังนี้
3.1 ระดับสถาบันฯ โดยกลุมงานกิจ การนักศึก ษา ไดจัด กิจกรรม/โครงการดานเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมาบยวัดความสําเร็จที่ชัดเจน อาทิ จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ ดังนี้ 1) โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา 2) โครงการอบรม
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ดานพฤตกรรม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา 3) โครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา (นิมนตพระมา
บรรยายใหความรู) (สกอ 2.8-3.1), (สกอ 2.8-3.2), (สกอ 2.8-3.3), (สกอ 2.8-3.4)
3.2 ระดับคณะฯ ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมิน ผลโครงการหรือกิจ กรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงชี้
4.1 ระดั บสถาบั น มีการประเมินผลโครงการ (สกอ 2.8-4.1) หรือกิจกรรมส งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน บรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้ เช นในการจัดกิ จกรรมโครงการตามแผนงานกลุมงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผล
โครงการตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดระบุอยูในแบบฟอรมการจัดกิจกรรมทุกโครงการเชน จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (สกอ 2.8-4.2) เปาหมายในการจัดกิจกรรม และแตละโครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการ
แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ 2.8-4.3) ใหกับผูเขารวมกิจกรรมโครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผล
ของจํ านวนผูเ ขารว มกิ จกรรม สรุป ผลความพึงพอใจของผูเ ขารว มกิ จกรรมไมต่ํากวารอ ยละ 90 ของตัวบง ชี้ข อง
โครงการ (สกอ 2.8-4.4) เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึก ษา โครงการฟงบรรยายธรรมะกับ
การบูรณาการเขากับการเรียนรูของนักศึกษา
4.2 ระดับคณะ ฯ ใหความรวมมือในการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาว

เกณฑมาตรฐาน 5. มี นักศึ กษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
5 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.2.8-1.1

สกอ.2.8-1.2
สกอ.2.8-2.1
สกอ.2.8-2.2
สกอ.2.8-3.1
สกอ.2.8-3.2
สกอ.2.8-3.3
สกอ.2.8-3.4
สกอ.2.8-4.1
สกอ.2.8-4.2
สกอ.2.8-4.3
สกอ.2.8-4.4
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ขอบังคับวาดวยสโมสรนักศึ กษา, ขอบังคับวาดวยชมรมตาง ๆ, ขอบังคับวาด วยวินั ย
นักศึกษา, ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย
พฤติกรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา (อางอิงขอมูลจากกลุมงานกิจการ
นักศึกษา สพบ.)
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเขาสอบ
website : www.nida.ac.th
ระบบ ICS ของสถาบันฯ
รายละเอียดโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลาและแบบประเมินผลโครงการระบุตัว
บงชี้ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพรอมภาพถาย
รายละเอียดโครงการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษาและแบบประเมินผลโครงการ
ระบุตัวบงชี้ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพรอมภาพถาย
ใบลงชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจและสรปุผลในการเขารวมกิจกรรมทุกโครงการ
รายงานการประเมินผลโครงการ
รายชื่อจํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 90
ของตัวบงชี้ของโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

หนา 57
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ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

หนา 58

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา คณะ ฯ ไดดําเนินการดังนี้
1) จัดใหมีตาราง Office Hour ของอาจารย, 2) จัดชองทางในการสื่อสารคณาจารยและ
เจาหนาที่ของคณะ อาทิ website, e-mail, ระบบ ICS 3) นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดตั้งหนวยงาน CDC (Career
Development Center) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดวย
การจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในดานตาง ๆ และจัดหาแหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึ กษา (สกอ.3.1-1.1)
(สกอ.3.1-1.2) (สกอ.3.1-1.3)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
1) มีหนวยงาน CDC ใหบริการขอมูลขาวสาร แหลงงานใหกับผูสําเร็จการศึกษา (สกอ.3.1-2.1)
2) จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ/งานวิจัย ดาน
บริหารธุรกิจ (สกอ.3.1-2.2)
3) จัดทํานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (สกอ.3.1-2.3)
 เกณฑ มาตรฐาน 3.
มีการจัดกิจ กรรมเพื่ อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา
1.1 คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํ า “แผนการจั ดกิจกรรมพัฒนานักศึก ษา ปการศึ กษา 2553 “
และมีการดําเนินงานตามแผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.1-3.1-7) ไดแก
- โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” โดย บริษัท โอสถสภา จํากัด เมื่อวันทิ่ 30
มิถุนายน 2553 ณ หอง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” โดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันทิ่ 30
กรกฎาคม 2553 ณ หอง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by Oxylane เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
ณ หอง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
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- โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by Kasikorn Bank เมื่อวันทิ่ 23 ธันวาคม
2553 ณ หอง 1027 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by TMB (Thai military Bank) เมื่อวันทิ่ 26
มกราคม 2554 ณ หอง LAB 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี
- โครงการบรรยาย เรื่อง “ การตลาดเพื่อสร างชีวิตที่ดีใ หแกคนไรโอกาสทางสั งคม “ โดย Professor
Dr. Ravi Sarathy, Northeastern University, USA. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ณ หอง 1029 อาคารบุญ
ชนะ อัตถากร
- โครงการจัดบรรยาย “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ” ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
1) มีการจัดทําฐานขอมูล ศิษยเกาคณะบริหารธุร กิจ ดําเนินการโดยสมาคมศิษยเกานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) (สกอ.3.1-4.1)
2) จัดทําเอกสาร/จดหมายเวียนแจงขาว/กิจกรรมตาง ๆ ที่คณะจัดไปยังศิษยเกา ดําเนินการ
โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) (สกอ.3.1-4.1)
3) จัดทําวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ
(สกอ.3.1-4.2)
4) จัดทํานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (สกอ.3.1-4.3)
5) มีการใหขอมูลขาวสารผานทาง website www.nida.ac.th/mba (สกอ.3.1-4.4)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ดําเนินการ
โดยสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน
ตลอดป (สกอ.3.1-5.1) ไดแก
1.
รวมงานปฐมนิ เทศนัก ศึก ษา วัน เสาร ที่ 5 มิถุน ายน 2553 ณ หอง 1029 ชั้น 10 อาคารบุ ญ
ชนะอัตถากร
2.
รวมพิธีไหวครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553
3.
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศิษยเ กาดีเดน ประจําป 2553 วัน ศุกรที่ 30กรกฎาคม 2553 ณ
หอง Ballrooom3, 4th Floor, โรงแรม CONRAD
4.
เขารวมพิธีเททองหลอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขนาดเทาพระองคจริง (6 องค) และ
พระบรมรูปฯ เคลือบทองคํา จํานวน 59 องค ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 08.15 – 12.00 น.
5.
รวมเปนผูสนับสนุนการจัดงานสัมมนา “How Viable is Gold as a Long-Term Investment”
by Jeffrey Nichols วันจันทรที่ 13 กันยายน 2553 ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ
6.
จัดงานเสวนาในหัวขอ จาก...วิทยานิพนธ สู ... ธุรกิจมหาชน โดยคุณวรวุฒิ อุนใจ ในวันพุธ
ที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอง 1029 อาคารบุญชนะ อัตถากร
7.
จัดงาน Networking Dinner ระหวาง ตัวแทนศิษยเกาและศิษยปจจุบัน กับสมาคมศิษยเกา เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ ระหวางตัวแทนรุนตาง ๆ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ถ.อังรีดูนังต

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

YMBA / English MBA / FIRM วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553
8.
การแขงขัน กอลฟ NIDA-SASIN ในวันเสารที่ 30 ตุลาคม 2553 สนามธนาซิตี้ Shot gun
จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ในวัน ศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารสยามบรม
9.
ราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
10.
จัดงานคืนสูเหยา “Colorful Harmony” วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิ ม
พระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
11.
การแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันเสารที่
27 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกอลฟ Pinehurst
12.
จัดซุมแสดงความยินดี และแจกอาหารวางพรอมน้ําดื่มกับมหาบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 6
มกราคม 2554
13.
เขาพบและสวัสดีปใหม คณาจารย ประจําป 2554 ธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554
รวมการแขงขันกอลฟ NIDA Big Four วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2554 Shot gun 12.00 น. สนาม
14.
Lake wood
15.
รวมงานครบรอบปที่ 45 แหงการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการประจําป 2554
และรวมพิธีวางพานพุม ถวายเปนเครื่องราชสักการะ ในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ
16.
จัดการแขงขันกอลฟประจําป ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทานจากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอลฟ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คันทรีคลับ
17.
สนับสนุนจัดทําวารสารคณะบริหารธุรกิจ
18.
เขารวมฟงการนําเสนองานวิชาสัมมนาการตลาด โครงการ NIDA SHOP และใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะใหกับนักศึกษา
19.
สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล ประจําป 2553 ของสมาคมปริญญาโทสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
20.
บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร
21.
รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน ประจําป 2553 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีผลการประเมิน คุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
1.1 หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ ไดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 โดยใน
การจัดกิจกรรมทุกโครงการ มีการจัดทําแบบสํารวจ แบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรมโครงการทุกโครงการ ซึ่ง
ไดสํารวจและประเมินคุณภาพการใหบริการทุกโครงการในขอ 1 – 3 โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวม
กิจกรรม ซึ่งจากผลสรุปดังกลาวไดคะแนนเฉลี่ย = 4.62 (จากคะแนน 5) (สกอ.3.1-6.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒ นาการจัด บริก ารที่สนองความต องการของนั กศึก ษา เช น ปรับ ปรุง เอกสารประกอบการบรรยาย,
ปรับปรุงอุ ปกรณโสตทัศ นูปกรณ, ปรับปรุงการใหบริการ, จัดกิจกรรม / โครงการในหัวข อที่นั กศึก ษาตองการใน
การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปถัดไป (ปการศึกษา 2554) (สกอ.3.1-7.1)
ผลการประเมิน
ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
7 ขอ
7 ขอ
ผลการดําเนินงาน
7 ขอ
7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน

สกอ.3.1-1.1
สกอ.3.1-1.2
สกอ.3.1-1.3
สกอ.3.1-2.1
สกอ.3.1-2.2
สกอ.3.1-2.3
สกอ.3.1-3.1
สกอ.3.1-3.2
สกอ.3.1-3.3
สกอ.3.1-3.4
สกอ.3.1-3.5
สกอ.3.1-3.6
สกอ.3.1-3.7
สกอ.3.1-4.1
สกอ.3.1-4.2
สกอ.3.1-4.3
สกอ.3.1-4.4
สกอ.3.1-5.1

สกอ.3.1-6.1
สกอ.3.1-7.1

www.nida.ac.th/mba
ระบบ ICS
เอกสารการจัดตั้งหนวยงาน CDC
เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ของ CD (อางอิงหลักฐานจาก CDC)
วารสาร NIDA Business Journal
นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” โดย บริษัท โอสถสภา จํากัด
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน“ Work & Life โดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by Kasikorn Bank
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life” by TMB (Thai military Bank)
โครงการบรรยาย เรื่อง “ การตลาดเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหแกคนไรโอกาสทางสังคม “
โครงการจัดบรรยาย “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ” ครั้งที่ 1
เอกสาร-/จดหมายเวียนแจงขาวของสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(อางอิงหลักฐานจากสมาคมฯ )
วารสาร NIDA Business Journal
นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School
www.nida.ac.th/mba
เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการของ สมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(อางอิงหลักฐานจากสมาคมศิษยเกานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ )
รายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพการให บริ การแกนั กศึ กษา โดย หนว ยงาน CDC คณะ
บริหารธุรกิจ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผ ลงานโดยอางอิงผลการประเมินระดับ สถาบัน ฯ ซึ่งดํ าเนินการโดยกลุ มงาน
กิจการนักศึกษา ในสวนของคณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ .
ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1.จัดทําแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ระดับสถาบันโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา ไดจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2553 ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน เชน ดานวิชาการ ดานกีฬาและ
การสงเสริมสุ ขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรัก ษาสิ่งแวดลอม ดา นเสริมสรางคุณ ธรรมและจริ ยธรรม ด าน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย
ระดั บคณะ สงนั กศึ กษาเขารวมกิจ กรรม / โครงการที่ จัด โดยกลุ มงานกิจ การนัก ศึก ษาตาม
แผนการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ คณะบริห ารธุรกิจ โดยหนวยงาน CDC ยังไดจัดทํา “ แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553 “ ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ดาน
วิช าการ ด านบํ าเพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล อม ด านเสริ มสร างคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ด านส งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย (สกอ 3.2-1.1)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดจัดทําเอกสาร “ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
บริหารธุร กิจ สถาบันบัณ ฑิตพั ฒนบริหารศาสตร ” และเผยแพรแจกให กับนั กศึก ษาทุก คนในวัน ปฐมนิเทศ
นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
2.2 เอกสารดังกล าวมี รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการประกั นคุณภาพการศึกษา ,
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา, การนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ 3.2-2.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการสงเสริ มใหนักศึก ษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
-กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
-กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
-กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

1.1 ระดับสถาบัน โดยกลุมงานกิจการนักศึก ษา มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา ความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชใ นการจัด กิจกรรมที่ ดํา เนิน การโดยนักศึ กษา
โดยมุงเนน กระบวนการ PDCA ในกิ จกรรมวิชาการที่ส งเสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยมีการรายงานผลกิจกรรมตา ง ๆ ตามกระบวนการ PDCA คือ มีการเขียนแผนงาน /
โครงการ (P), ลงมือปฏิบัติตามแผน (D), ประเมินผลโครงการ(C), และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานโครงการ
ตอไป (A) (สกอ 3.2-3.1-9) อาทิ
- กิจกรรมกีฬาหรือการสง เสริ มสุขภาพให กับนั กศึก ษา เช น มี โครงการกี ฬาภายใน โครงการกีฬาบัณฑิต ศึกษา
สัมพันธ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน มีโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โครงการคืน
ความสดใสใหคลองแสนแสบ โครงการบริจาคโลหิต
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน มีโครงการจริยธรรมและศาสนา ในกิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันอาฬหบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีโครงการพิธีไหวครูประจําป และมีโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหวางนิดาและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจําทุกป

1.2 ระดับคณะ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา นอกจากนี้
คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา “แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553 “ และมีการดําเนินงานตาม
แผนดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตลอดป (สกอ.3.2-3.10) ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก โครงการบรรยายและรับสมัครงาน
“ Work & Life” , โครงการบรรยาย เรื่อง “ การตลาดเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหแกคนไรโอกาสทางสังคม “ , โครงการ
บรรยาย “ เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน ”
- กิจ กรรมส งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน กิจ กรรมปฐมนิ เทศนัก ศึกษาใหม -จัด ใหมี พิธีผู กขอมือ
รับขวัญนองใหม
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
1.1 ระดับสถาบัน มี การจัด ตั้งสโมสรนัก ศึกษา(สกอ 3.2-4.1-2) เพื่ อเปน องคก รสรา งเครื อขายทั้ง
ภายในและภายนอก มีกิ จกรรมโครงการสร างเครื อขายพัฒ นาคุณภาพระหวางนั กศึก ษาภายทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกันเชนมีโครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจํา

หนา 64
ทุกป และมีโครงการสรางเครือขายระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (สกอ 3.2-4.3) มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT
และมีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (สกอ 3.2-4.4-5) (สกอ.3.2-4.6)
นอกจากนี้สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวมในการสัมมนา
สร างเครือข ายระหวาง 8 สถาบัน ในการทํา ความรวมมือขอ ตกลง MOU ในการใหความรวมมือในการจั ดกิจกรรม
วิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แหง ดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2.มหาวิ ทยาลั ยหอการคาไทย 3.มหาวิ ทยาลั ยเอเซียอาคเนย 4.มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณี 5. สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง 6.สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร 7.คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนตน (สกอ.3.2-4.7)
1.2 ระดับคณะ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กลาวคือ เขา
เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา และ เขารวมในกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ขางตน
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.1 ระดั บสถาบัน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เชน ในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2-5.1) ซึ่งในแตละโครงการกิจกรรมจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอรมของ
สกอ. และมีการประเมินผลโครงการทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ (สกอ.3.2-5.2) และนํามาสรุปผลการประเมินความสําเร็จ
โดยวัดระดับตามวัตถุประสงคของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการรายงานผลและนําเขา
ในที่ประชุมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และที่ประชุมของกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร หลังจากที่
ไดมีการจัดกิจกรรมไปแลวทุกโครงการกิจกรรมนักศึกษา
1.2 ระดับคณะ หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ ไดทําการประเมินผลการจัดกิจกรรม / โครงการ มีการ
จัดทําแบบสํารวจ แบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรมโครงการ โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเขารวมกิจกรรม
นํามารายงานสรุปผลประเมินการใหบริการ ซึ่งจากผลสรุปดังกลาวไดคะแนนเฉลี่ย = 4.62 (จากคะแนน 5) (สกอ.
3.2-5.3)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิ นไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับ ปรุง แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนานักศึกษา เช น ปรับปรุง
เอกสารประกอบการบรรยาย, ปรับปรุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ,ปรับปรุงการใหบริการ, จัดกิจกรรม / โครงการในหัวขอ
ที่นักศึกษาตองการในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปถัดไป (ปการศึกษา 2554) (สกอ.3.2-6.1)
NIDA Business School : SAR 2553

ผลการประเมิน

รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.3.2-1.1
สกอ.3.2-2.1

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553
เอกสาร “นั ก ศึ ก ษากั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
สกอ.3.2-3.1 กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.2 โครงการกีฬาภายใน (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.3 โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.4 โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.5 โครงการคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.6 โครงการบริจาคโลหิต (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.7 โครงการจริย ธรรมและศาสนา เช น โครงการวัน มาฆบูช า โครงการวัน อาสฬหบู ช า
โครงการวันวิสาขบูชา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.8 โครงการพิธีไหวครู (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-3.9 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา–AIT(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษาสพบ.)
สกอ.3.2-3.10 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553 (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการ
นักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-4.1 ขอบังคับสโมสรนักศึกษา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา (อ างอิงขอมูลกลุม งานกิจ การ
นักศึกษาสพบ.)
สกอ.3.2-4.3 สรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมประเมิน ผลโครงการและภาพถ ายโครงการสร า งเครื อ ข า ย
ระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-4.4 โครงการแข งขั นกี ฬานิด า – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและจํ านวน
ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ) (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-4.5 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการ
และจํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ) (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-4.6

โครงการสัมมนาและสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-4.7

เอกสารการลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU ในดานการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
8 สถาบันการศึกษา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
รายงานการประชุมและสรุปผลตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา
(อางอิง
ขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

สกอ.3.2-5.1

สกอ.3.2-5.2
แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
สกอ.3.2-5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาโดยหนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ

สกอ.3.2-6.1

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
:
กระบวนการ
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึ กษา 2553 คณะบริหารธุรกิ จไดดําเนินการโดยมีผลงานผาน 7 ขอ ตามเกณฑ มาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ไดแก
1.1 มีคณะกรรมการเงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2553 ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุนคณะ (สกอ 4.1-1.1)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
1.3 แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-1.2)
1.4 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (สกอ 4.1-1.3)
 เกณฑมาตรฐาน 2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
2.1 กําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ตัวอยางเชน อาจารยกําหนดให
นักศึกษาที่ไดรับทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย (TA) มาชวยในงานวิจัยของอาจารย เปนตน
2.2 สง เสริม ใหอาจารยนํ าผลการวิจั ยไปเปน สว นหนึ่ง ของเนื้อ หาในการจั ดการเรี ยนการสอน
กลาวคือ คณะบริห ารธุรกิจมีนโยบายในการสงเสริมการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการ
เรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus (สกอ.4.1-2.1) ของแตละ
รายวิชาจะมีการระบุงานวิจัยที่ใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย
กรณีศึกษา (Case Based Research) เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน (สกอ.4.1-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 กําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารยอยางชัดเจน (สกอ 4.1-3.1)
3.2 จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย ที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุน
ภายใน/ภายนอก และฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน (สกอ 4.1-3.2)
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3.3 จัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค อาทิ 1) จัดสรรทรัพยากรการเงินใหแกอาจารยคณะบริหารธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2) สงเสริมใหนําโครงการวิจัยตีพิ มพเผยแพรและจั ดสรรงบประมาณสนับ สนุนทั้งจากงบประมาณเงินทุนคณะ 3)
การเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis และแหลงอื่น อาทิ ACM Portal (Full Text),
Blackwell-synergy, IEL (IEEE) (Full Text), Science Direct, Direct Collection - สกอ. (สกอ 4.1-3.3)
3.4 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน เชน
มีการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินทุนคณะ
3.5 เผยแพรความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกคณาจารยอยา งทั่วถึง โดยการติดประกาศและ
แจกเอกสารจรรยาบรรณการวิจัย ไปยัง คณาจารยทุ กทาน และเผยแพรเอกสารดัง กลาวผานทาง website :
www.nida.ac.th/mba (สกอ 4.1-3.4)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.1 คณะบริหารธุรกิจมีแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะเพื่อ ใหอาจารยที่ประสงคจะขอรับ
เงิ น ทุน สนั บ สนุ น การวิจั ยกรอกขอ มูล และเสนอคณะกรรมการเงิ น ทุน คณะ พิจ ารณา (สกอ 4.1-4.1) อนึ่ ง ใน
คณะบริห ารธุร กิจ ได จัด สรรงบประมาณเพื่ อเปน ทุน วิจั ยแกค ณาจารย เปน จํา นวนเงิน
ปง บประมาณ 2553
2,806,242 บาท (สกอ 4.1-4.2)
4.2 มีก ารจัดสรรเงิ นทุ นสนับ สนุ นใหอ าจารยไปนําเสนอผลงานวิจั ยที่ ไดรั บการตอบรับจากเวที
ประชุมวิชาการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และ
ใหเงินรางวัลสนับสนุน ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่มีคา Impact Factor โดยคํานวณเงิน
รางวัลตามสัดสวนคา Impact Factor และสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน โดยผานการพิจารณาจากคณะ กรรมการ
วิจัยประจําคณะ และคณะกรรมการเงินทุนคณะ
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution) (สกอ 4.1-5.1)
5.2 เผยแพรผลงานวิจั ยที่สํา นักบรรณสารการพัฒ นาเพื่อเปน ศูนยรวมการคน ควางานวิจัยของ
สถาบัน
5.3 มีฐานขอมูลเพื่อการคนควา แหลงอางอิง ในการพัฒนางานวิจัยที่สํานักบรรณสารการพัฒนา
5.4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5.5 สงเสริมใหคณาจารยจัดทําผลงานวิจัยเพื่อนํ าเสนอ ในการประชุมวิชาการสถาบันฯ ในวันที่ 1
เมษายน ของทุก ป เชน ในป 2553 คณะไดจัดสรรเงิ นสนับสนุน สําหรับ ผูนํ าเสนอผลงานวิจั ย เรื่องละ 150,000.บาท/บทความ
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ในขอ 4 และ ขอ 5 อยางครบถวน
ทุกประเด็น
คณะบริหารธุรกิจไดทํ าการประเมิ นผลการสนับสนุนในขอ 4 และ ขอ 5 โดยจัดทําแบบสอบถาม
เรื่อง “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค “ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไก
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การพั ฒนางานวิจั ยหรือ งานสรา งสรรคที่ ขอรับ เงิ นทุ นสนับ สนุ นจากงบเงิ นทุ นคณะบริ หารธุร กิจ (สกอ 4.1-6.1) โดยให
อาจารยทุกทานในคณะบริหารธุรกิจเปนผูตอบแบบสอบถาม
 เกณฑมาตรฐาน 7.
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิ จัยหรืองานสราง
สรรคของคณะ
กลา วคือ มีการปรับหลั กเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการจากงบเงินทุนคณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสอดคลองกับขอบังคับตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
เบิกจายเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการจากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันาวาคม 2553 (สกอ.4.17.1), ขอบังคับฯ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ปรับปรุงลาสุด เสนอที่ประชุมอาจารยประจํา
คณะ ครั้งที่ 5/2553) (สกอ.4.1-7.2)
ผลการประเมิน
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รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ 4.1-1.1
สกอ 4.1-1.2
สกอ 4.1-1.3
สกอ.4.1-2.1
สกอ.4.1-2.2
สกอ 4.1-3.1
สกอ 4.1-3.2
สกอ 4.1-3.3
สกอ 4.1-3.4
สกอ 4.1-4.1
สกอ 4.1-4.2
สกอ 4.1-5.1
สกอ 4.1-6.1
สกอ.4.1-7.1
สกอ.4.1-7.2

ป 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ ายเงินสนับสนุนเพื่อ งานวิจัย
จากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ตัวอยาง Course Syllabus
ตัวอยางการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร Case Research Journal
(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
ขอกําหนดภาระงานดานการวิจัยของอาจารย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับภาระงานอาจารย
(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
อางอิ งข อมู ลในฐานขอ มูล และสารสนเทศงานวิ จัยของคณะบริหารธุร กิจ และฐานขอ มูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ของสถาบัน
หลักฐานการเชื่อมโยงจาก website ของสถาบัน ฯ ไปสูแหลงคนควา ThaiLis และแหลงอื่น (อางอิง
หลักฐานจากสํานักบรรณสารการพัฒนา)
ข อ บั ง คั บ / จรรยาบรรณการวิ จั ย ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร แ ละของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
แบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะ
เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได งบประมาณเงินทุนคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจําป
งบประมาณ 2553 (อางอิงขอมูลกลุมการเงินและพัสดุ)
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานผลงานทางวิชาการและวิจัย (Intellectual Cotribution)
แบบสอบถาม เรื่อง “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค “
ประกาศคณะบริหารธุร กิจ เรื่ อง หลักเกณฑการพิจารณาเบิกจายเงิ นสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
จากงบเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันาวาคม 2553
รายงานการประชุมอาจารยประจําคณะ ครั้งที่ 5/2553
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
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ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
2. เกณฑเฉพาะสถาบัน กลุม ค 1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑ ทั่ ว ไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่ ม เติ ม
เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ งานสราง
สรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1 แต งตั้งคณะกรรมการเงิน ทุนคณะฯ เพื่อ พิจ ารณาจัด สรรทรัพ ยากรการเงิน เพื่ อสนับ สนุน
งานวิจัยประจําปงบประมาณ 2553 ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานการเงินในการไปประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ 4.2-1.1)
1.2 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (สกอ 4.2-1.2)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 กําหนดให อาจารยเจา ของผลงานนําบทคัดยอ บทสรุปผูบ ริหารหรือสัง เคราะห ใหม ระบุ
ประโยชนและองคความรูที่ไดจากการวิจัย โดยในแบบฟอรมการขอรับทุนวิจัยของคณะจะระบุเงื่อนไขการขอรับ
ทุน วิจั ยให มีก ารวิเคราะห สั ง เคราะหค วามรูจ ากงานวิจั ยหรื องานสร างสรรค และทํ าการเผยแพร ผานทาง
website : www.nida.ac.th/mba เพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปสืบคนได (สกอ 4.2-2.1)
1.2 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได (สกอ 4.2-2.1)
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 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
1.1 ทําการเผยแพรอ งค ความรูที่ไ ดจ ากขอ 2.1 และ 2.2 ผา นทาง website :
www.nida.ac.th/mba เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนอยางทั่วถึง
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ (ETFP) โดย ผศ.ดร.วิพุธ
อองสกุล หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน คือ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2) การจัดทําหนังสือ IFRS โดย รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน
คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3) เยาวชนยุคใหม สรางไทยแขมเข็ง โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธิศุภกร หนวยงานภายนอกที่ใชประโยชน
คือ การเคหะแหงชาติ
นอกจากนี้ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุร กิจ ยังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
เรื่องดังกลาว ดังนี้ 1) มีการวางขั้นตอนในการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนใ น
เชิง พาณิชย อยางเปนรูปธรรม เชน กําหนดขั้น ตอน วิธีการ และผู รับผิดชอบในการทํ างาน เพื่อเปนสื่อกลางสาน
สัมพัน ธในการถายทอดเทคโนโลยี ระหวางอาจารย และนั ก วิจั ย กับ องคกรภายนอกที่มีศั กยภาพในการนํ า
ผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนไ ดในวงกวาง 2.) ริเริ่มประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่
เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชย ในลักษณะนิติบุคคล (Start–up company) และกิจการ
ทั้ง นี้
เต็ม รูป แบบ (Spin-off company) เปนตน โดยมีผูรับผิด ชอบ คือ ผู จัด การหนวยบ มเพาะวิสาหกิ จฯ
ดําเนินงานโดย หนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ ภายใตการดูแลของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ (สกอ 4.2-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระดับสถาบัน มีการใหความรูเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแกคณาจารย นักวิจัย
นักศึกษา โดยการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนเชิงพาณิชย” และมี
รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา
ระดับคณะ สงบุคลากรและผูสนใจรวมเขาฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว
นอกจากนี้
คณะ ฯ ยัง มีก ลไกสนับสนุน การจดสิท ธิบั ตรการซื้ อขายทรัพ ยสิ นทางปญ ญา
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน ซึ่งดําเนินการ
โดยศูนย นวัต กรรมทางธุ รกิจ คณะบริห ารธุ รกิจ ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีการของกรมทรัพย สินทางป ญญา
กระทรวงพาณิชย (สกอ 4.2-5.1)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีระบบและกลไกสง เสริ มการจดสิท ธิบัต รหรืออนุสิทธิบัต ร และมีการยื่ นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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มีระบบและกลไก
1. มีแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรูและอํานวยความสะดวกใน
การจดสิ ทธิ บัต รและอนุ สิท ธิบั ตรแก อาจารย , นัก ศึกษา, นัก วิจัย และบุ คคลผูข อรั บการบริก ารวิชาการภายนอก
สถาบัน เชน
1) การใหความรู และคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝกอบรม
หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา
2) ชวยรางคําขอและยื่ นขอจดสิ ทธิ บัต ร หรืออนุ สิท ธิบั ตรตอ กรมทรัพ ยสิน ทางปญญาหรือ
สํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ
3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
เปนตน
ทั้งหมดดําเนินการโดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สพบ. ภายใตการดูแลของศูนยฯ และมีผูจัดการหนวยบม
เพาะวิสาหกิจฯ ดูแลทุกขั้นตอน
แตไมมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยของสถาบัน
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ 4.2-1.1

สกอ 4.2-1.2
สกอ 4.2-2.1
สกอ 4.2-4.1
สกอ 4.2-5.1

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะที่มีเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เงินทุนคณะเพื่อดําเนินงานวิจัยตามโครงการวิจัยที่เสนอ อนุมัติวงเงินสนับสนุนให
อาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการในตางประเทศ
ฯลฯ (อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อ
งานวิจัยจากเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
แบบฟอรม การขอรับ ทุ น วิ จั ยของคณะระบุ เงื่อ นไขการขอรับ ทุ น วิ จั ยให มีการวิ เคราะห
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คูมือการใชบริการของหนวยบมวิสาหกิจฯ
วิธีการขอจดสิท ธิบัตรการซื้ อขายทรัพยสิ นทางป ญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (อางอิงหลักฐานจาก
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
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เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
: โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน

ป 2551
23

ป 2552
23

14,831,000 2,890,000
45,869.56 2,890,000

ป 2553
23
25,404,430
11,770,000
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ขอมูลพื้นฐาน
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ตอจํานวนอาจารยประจํา ....................... (บาท)
(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 598,956.52
13,634,430
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ................... (บาท)
(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา.................
(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
................
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (บาท/คน) 644,826 125,652.17 1,104,540.43
บาท/คน
บาท / คน
บาท / คน
ในปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวนเงินสนับสนุนงาน
วิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสําหรับปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 25,404,430 บาท
ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําคณะ
บริหารธุรกิจ 1,104,540.43 เทากับ บาท / คน (สกอ.4.3-1)
ผลการประเมิน
ป 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
เปาหมาย
75,000 บาท/คน
75,000 บาท/คน
ผลการดําเนินงาน 723,795.65 บาท/คน 1,104,540.43บาท/คน
คะแนนอิงเกณฑ
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ.4.3-1.

ตารางรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ของคณะ
บริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษาที่รายงาน (ปงบประมาณ 2553)
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องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
1.1 คณะบริห ารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่
แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม สัมมนา
การประชุม วิชาการ การวิจัย การใหคํ าปรึก ษา การบ มเพาะธุร กิจ ฯลฯ โดยใช ศัก ยภาพและความพรอ มที่ มีอยู
อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่ส นับสนุนการเรียนรู
ตาง ๆ ฯลฯ (สกอ 5.1-1.1)
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถใน
การแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกั บ
ตางประเทศของคณะบริห ารธุรกิ จและสถาบัน ฯ ทั้ง ในเชิ งทฤษฎี นโยบาย และการปฏิ บัติ รวมทั้ง งานวิจัยทาง
วิช าการในดานตาง ๆ ที่ เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขง ขัน เชน โครงการวิจั ยดา นบรรษัทภิ บาล
(Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility) (สกอ
5.1-1.1)

1.2 มีการกําหนดหลักเกณฑและ/หรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้
1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต
การกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และระเบียบสถาบันฯ
วาดวยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับและดูแลของคณะ/สํานัก (สกอ 5.1-1.2)
2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราคาสมนาคุณและคาใชจายในการใหบริการ
วิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553 (สกอ 5.1-1.3)
1.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย ดังนี้
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ มีคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย มี
ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมทางธุรกิ จเปนผูบังคับบัญชา ดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ ฯ
กําหนด และมีผูจัดการ ทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (สกอ 5.1-1.4)
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2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน มีคณะกรรมการบริห ารศูนย และผูอํานวยการศูนย เปนผูกําหนด
นโยบายการดําเนินงานและมีผูจัดการรับผิดชอบการทํางานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย (สกอ 5.1-1.5)
1.4 มีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการ ฯ เปน ประจําทุกเดือ น
(สกอ 5.1-1.6)
1.5 มีโครงสรางองคกรของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ แตละตําแหนงงาน
1.6 มีการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําป โดยมีการปรับแผนทุก 6 เดือน (สกอ 5.1-1.7)
1.7 มีขั้นตอนในการทํางานของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ในภาระงานหลัก ไดแก งานฝกอบรม
และงานใหคําปรึกษาแนะนํา (สกอ 5.1-1.8)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทํ า การบู ร ณาการงานบริ ก ารกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและ
ปฎิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร ไดแก
1.1 มีการนํา เสนอหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการไปใชในหลักสูตรของภาคปกติ ภาค
พิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ ใหมากขึ้น เชน นําโครงการ CFP บรรจุเปนวิชาของหลักสูตร FIRM และ MajorFinance ของหลักสูตร MBA ของคณะ (สกอ 5.1-2.1)
1.2 มีอาจารยเปนที่ปรึกษาในโครงการบริการวิชาการใหกับนักศึกษา เชน โครงการ UBI
(สกอ 5.1-2.2)
1.3 สรางที่ปรึกษาดานบริหารธุรกิจ โดยอาจารยประจําคณะปอนเขาสูงานบริการวิชาการ เชน
โครงการสรางที่ปรึกษามืออาชีพ (Training for the Trainers) เพื่อเขารวมเปนที่ปรึกษาของโครงการของศูนย ฯ
(สกอ 5.1-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
1.1 มีการนํา ผลงานวิ จัย ไปใช ในหลัก สูต รของโครงการบริก ารวิชาการ เช น นํา ผลงานวิ จัย
ทางดานการเงิน ไปใชประกอบการฝกอบรมในโครงการ CFP (สกอ.5.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.1
มีการประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยมีการประเมิน 3
ประเด็นหลัก ไดแก - ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สกอ 5.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1 นําผลที่ไ ดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุ งการ
ให บริก ารเพื่ อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริก ารวิช าการอยา งตอเนื่อง ไดแก ปรับปรุง เนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ยน
วิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุงขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอน
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เงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา รับการอบรมที่ยัง
มิไดชําระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟง ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ
และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time (สกอ 5.1-5.1)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ 5.1-1.1
สกอ 5.1-1.2

สกอ 5.1-1.3
สกอ 5.1-1.4

สกอ 5.1-1.5

สกอ 5.1-1.6
สกอ 5.1-1.7
สกอ 5.1-1.8
สกอ 5.1-2.1
สกอ 5.1-2.2
สกอ.5.1-3.1
สกอ 5.1-4.1
สกอ 5.1-5.1

ป 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย การบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะ/สํานัก พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 และระเบียบสถาบันฯ วาด วยการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาวิช าการภายใตการ
กํากับและดูแลของคณะ/สํานัก
ประกาศสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง อัตราค าสมนาคุ ณและค าใชจ ายในการ
ใหบริการวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ป 2553
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 444/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ คําสั่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 783/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ 521/2552 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง
แต งตั้ง คณะกรรมการบริ หารศูน ยเ พิ่ม ศัก ยภาพในการแข งขัน สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หาร
ศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
นโยบาย แผนกลยุท ธ และแผนดํ า เนิน งานของการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั งคม ศู น ย
นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553
คูมือการทํางาน/ฝกอบรม และการใหคําปรึกษาแนะนํา และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก
ขอเสนอโครงการ เอกสารการอบรม แบบประเมิน
เอกสารหลักสูตร FIRM และ เอกสารหลักสูตร RMBA : Major-Finance
เอกสารการเขาใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
เอกสารการอบรมโครงการ CFP
แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักฐาน/เอกสารวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมในปตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบงชี้ :
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ หนวย
งานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
1.1 ทําการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยสํารวจจาก
ผูที่เคยรับบริการรวมทั้งกลุมที่จะขอรับบริการใหม
1.2 สรุปผลการสํารวจ
1.3 วิเคราะหผลการสํารวจและกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
1.4 นําเสนอหลักสูตร/โครงการใหมแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตอไป
(สกอ 5.2-1.1) (สกอ 5.2-1.2) (สกอ 5.2-1.3) (สกอ 5.2-1.4)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขม
แข็งของชุมชน หรือ ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ หนวยงานวิชาชีพ
1.1 มีการประสาน และขอความร วมมื อดานบริก ารทางวิช าการกับ หนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ไดแก
- ดานการพัฒนา SMEs โดยรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เชน โครงการ MDIDP, โครงการ NEC และ รวมกับ สกอ. เชนโครงการ UBI
- ดานการพัฒนาความรูดานการเงิน โดยรวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน
โครงการ CFA, CFP, CISA, SL, CFO และรวมกับ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชนโครงการ CFO
- ด านการบริ หารธุร กิจ โดยร วมกับองค กรเอกชนและรัฐ วิส าหกิจ ตางๆ ไดแ ก EGAT,
Panasonic, Epson, ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน ในการรวมมือในการจัดโครงการ Mini MBA
- ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถาบันการคา โดยรวมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เปนหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถาบันการคาทั่วประเทศ
- ดานการพัฒนาดัช นีค วามสามารถในการแขงขั น โดยรวมกับ สภาอุต สาหกรรมแหง
ประเทศไทย จัดทําดัชนีความสามารถในการแขงขันในภาคสวนอุตสาหกรรมตาง ๆ ของประเทศ และมีการจัดพิมพ
รายงานการประมวลผลดัชนีลงในนิตยสาร Competitiveness Review
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- ด านการเผยแพร องคความรู โดยร วมกับหนว ยงานต าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน จั ด
โครงการสัมมนาตาง ๆ เชน โครงการสัมมนา “CEO Forum” รวมกับธนาคารนครหลวงไทย และสมาคมศิษยเกา
คณะบริหารธุรกิจ เปนตน
(สกอ 5.2-2.1) (สกอ 5.2-2.2)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
3.1 มีการประเมินผลโครงการการใหบ ริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยมีการประเมิน 3
ประเด็นหลัก ไดแก - ความรูที่ไดรับหลังการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนนหรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจจากการเขารับบริการทางวิชาการ >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
- ความพึงพอใจตอวิทยากร >= 4 (จาก 5 คะแนน หรือคิดเปน 80%)
(สกอ 5.2-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ
4.1 นําผลที่ไ ดจากการวิเคราะหแบบประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุ งการ
ให บริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่ อง ไดแก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร, เปลี่ย นวิทยากร, การปรับ
เอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุง ขั้นตอนการจายเงิน จากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร
หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมที่ยังมิไดชําระ
คาอบรม ณ วันที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํา web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ
และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
4.2 แจงผลการประเมิน ตอผูรับผิดชอบ และมีสวนไดสวนเสียกับการใหบ ริการวิชาการโดยตรง
ไดแก ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยากร, ที่ปรึกษา, เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงในดานที่
ไมผานการประเมิน และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
(สกอ 5.2-4.1) (สกอ 5.2-4.2)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริก ารทางวิช าการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
5.1 มีการเผยแพรองคความรู กิจกรรมในโครงการ และการพัฒนาเครือขายระหวางผูเขารวม
โครงการ ผานเวบไซตของศูนยฯ และของโครงการ เชน โครงการ CFO , ผาน Social Network เชน โครงการ NEC,
UBI ,ผาน Direct mail ของผูเขารวมโครงการทุกคนโดยตรง (สกอ 5.2-5.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ 5.2-1.1
สกอ 5.2-1.2
สกอ 5.2-1.3
สกอ 5.2-1.4
สกอ 5.2-2.1
สกอ 5.2-2.2
สกอ 5.2-3.1
สกอ 5.2-4.1
สกอ 5.2-4.2
สกอ 5.2-5.1
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แบบสํารวจความตองการบริการทางวิชาการ ผนวกลงในแบบประเมินโครงการที่
รวบรวมจากผูขอรับบริการ
รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาการใหบริการวิชาการ
หลักสูตรอบรม/โครงการใหมตามผลการสํารวจความตองการบริการทางวิชาการของ
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
ขอเสนอโครงการ, สัญญาจาง, คําขอบริการวิชาการ
บันทึกความรวมมือ (ถามี)
แบบประเมินผลโครงการการใหบริการทางวิชาการของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
หลักสูตรอบรม / โครงการ ที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ขอมูล ใน website ของศูนย
www.nidacbi.com และขอมูลใน website ของ
โครงการตางๆ
ได แก www.cfothailand.org , www.facebook.com/nec ,
www.facebook.com/ubi
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ มีผลงานผาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีร ะบบและกลไกการทํา นุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดํ าเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริห าร ทําหนาที่สงเสริม
ระดับสถาบัน
และสนับสนุนกิจการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาทุกคณะ / สํานัก
ระดับคณะ
1) คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริห ารธุรกิจ (สกอ 6.1-1.1)
โดยคณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (สกอ 6.1-1.2) มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง
กับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส
ตาง ๆ นอกจากนี้ คณะฯ ยั งไดสงนั กศึ กษาเขารว มกิจกรรมตามแผนการดําเนิ นงานดานทํานุ บํา รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน อาทิ -พิธีไหวครู -กิจกรรมลอยกระทง -การ
แสดงมุทิตาจิตตออาจารย -ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ (สกอ 6.1-1.3)
2) นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังไดดําเนินการปรับปรุง และตกแตงสถานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อกอใหเกิดสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม
สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรียนการสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมี
ความสุข - The lively MBA & The living Business School สรางบรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน โดยมี
การจัดทํ า 5 ส เพื่อความสะอาดเรีย บรอยในสํานั กงานและสรางบรรยากาศที่ดีให บุคลากรทํางานไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว คณะ ฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง
และตอเนื่องทุกป ปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง (สกอ.6.1-1.1)

 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการบูร ณาการงานดานทํา นุบํ ารุ งศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัด การเรีย น
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
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1.1 การบูรณาการงานดานทํา นุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียนการสอน คณะ
บริหารธุรกิจดําเนินการเรื่องนี้ ปรากฏในวิชา บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ โดย
กําหนดใหนักศึกษาทํา Case Study และ Business Plan มีการกลาวถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ
(สกอ 6.1-2.1)
1.2 การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการสราง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาสตาง ๆ อาทิ กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต
-พิธีไหวครู -กิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ สงนักศึกษาเขารวมในกิจกรรม / โครงการที่กลุมงานกิจการนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดดําเนินการ
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
คณะ ฯ ดําเนินการโดยการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาส
ตาง ๆ อาทิ -กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต -พิธีไหวครู -กิจกรรมลอยกระทง -การแสดงมุทิตาจิตตอ
อาจารย ฯลฯ และทําการเผยแพรกิจกรรมดังกลาวสูสาธารณชนโดยผานทาง website, การติดบอรดเผยแพร
รูปถายกิจกรรมบริเวณที่ทําการคณะ ชั้น 8 ,บริเวณหนาหองเรียน ชั้น 9-10 , บริเวณหนาลิฟต ชั้น G แล L อาคาร
บุญชนะ อัตถากร (สกอ 6.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีก ารประเมิ นผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํา นุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.1 การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน ดําเนินการโดยผานการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย ปรากฏในวิชา บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ ซึ่งมีการประเมินทุกสิ้นภาค
การศึกษาโดยกองแผนงาน (สกอ.6.1-4.1)
1.2 การประเมินผลความสําเร็จของการบูร ณาการงานดานทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา - ระดับสถาบัน ฯ ดําเนินการโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา
- ระดับคณะ จัดทําแบบสอบถามสรุปผลประเมิน โครงการสัม มนาปฐมนิเ ทศนัก ศึกษาใหม เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 (สกอ 6.1-4.2) สรุปผลการประเมิน ดังนี้ (สกอ 6.1-4.3)
สวนที่ 1
ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2
รายการประเมิน
1) การไดรับความรูความเขาใจ
2) ความรูที่ไดรับสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจไดเพียงใด
3) เนื้อหาสาระมีประโยชนตอทานเพียงใด
4) ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา
5) ทานมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูมากนอยเพียงใด
5.1 มีทักษะในการแกปญหาได (Problem Solving Skills)
5.2 สามารถบูรณาการความรูหลายสาขาในบริหารธุรกิจได (Integration of
Business Functions)
5.3 มีคุณธรรม จริยธรรม
5.4 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

คาเฉลี่ยที่ได (จาก 5.00)
4.86
4.29
4.26
4.41
4.69
4.25
4.61
4.49
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 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนํา ผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง การบูร ณาการงานดานทํา นุบํารุง ศิล ปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.1 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีการปรับกิจกรรม / หัวขอ ในการทํา Case Study และ / หรือ Business Plan
(สกอ 6.1-5.1)
1.2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา
โดนทําการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณถัดไป (สกอ 6.1-5.2)
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีก ารกําหนดหรื อสรางมาตรฐานคุ ณ ภาพดานศิ ลปะและวัฒ นธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ 6.1-1.1
สกอ 6.1-1.2
สกอ 6.1-1.3

สกอ 6.1-2.1
สกอ 6.1-3.1
สกอ 6.1-4.1
สกอ 6.1-4.2
สกอ 6.1-4.3
สกอ 6.1-5.1
สกอ 6.1-5.2

ป 2553
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง
กิ จ กรรมสงกรานต กิ จ กรรมงานป ใ หม พิ ธี ผู ก ข อ มื อ รั บ ขวั ญ น อ งใหม ใ นกิ จ กรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
เอกสารการสอน วิชา บธ.610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
รูปถายการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีไหวครู การผูกขอมือรับนอง
ใหม พิธีบายศรีสูขวัญ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสงกรานต กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิชา บธ.
610 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ (อางอิงขอมูลกองแผนงาน)
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผู เข ารว มการสัมมนาปฐมนิเทศนั กศึก ษาใหม เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
สรุปผลการประเมิน
ตัวอยาง Case Study & Business Plan
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของกรรมการประจําคณะ (สภาสถาบัน) และผูบริหารทุกระดับของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1.
กรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหนาที่ดําเนิน การบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน
ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ มีการเสนอเรื่องตาง ๆ ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมคณะฯ เพื่อใหที่ประชุมคณะพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนดําเนินการ และ/หรือ จัดสงใหสถาบันดําเนินการตอไป เชน รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (เสนอ
ที่ประชุมคณะ เพื่อทราบและพิจารณา วาระที่ 6.4) , รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ (เสนอที่
ประชุม คณะ เพื่อขอความเห็น ชอบและสงกองแผนงานเพื่อดํา เนินการในระดับสถาบัน ตอไป ครั้งที่ 1 รายงานผลรอบ 6 เดือน เมื่ อเดือน
เมษายน 2553 และ ครั้งที่ 2 รายงานผลรอบ 12 เดือน เมื่อเดือนตุลาคม 2553) , แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2553 (เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4), การจัดกิจกรรม /โครงการ ตาง ๆ ของคณะ/หลักสูตร/สมาคมศิษ ยเกา (รายงาน
ที่ประชุมคณะทุกครั้งที่มีการประชุมคณะ วาระที่ 6.5) (สกอ 7.1-1.1)
1.2 มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับและตกลงกันลวงหนา โดยสถาบัน ฯ ได
จัดทําแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการประจําคณะ / สํานัก ประจําปการศึกษา 2553 และนําไปใชใ นการประเมินคณะกรรมการประจํ า
คณะ / สํานัก (สกอ 7.1-1.2)
 เกณฑมาตรฐาน 2
. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุ กระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
1.1 ผูบริหาร (คณบดีและรองคณบดี) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ ฯ
ดังจะห็น ไดจ ากการที่ คณะบริห ารธุ รกิ จโดยผูบ ริห าร ได กํา หนดทิศ ทางชั ดเจนในการเปน NIDA Business School และกํ าหนดทิศ ทาง
ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายดังกลาว และสอดคลองกับทิศทางของสถาบันในการขับเคลื่อนใหเปน World Class University
และกําหนด Values ของสถาบัน ฯในเรื่อง “ WISDOM ” (W-World Class Excellent, I-Innovation, S-Social Responsibility, DDiscipline, O-Open Minded, M-Morality) ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดยุทธศาสตรของคณะ ฯ ใน 6 ดาน ไดแก (สกอ 7.1-2.1)
Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement :
1) Edacational Programs & Curricula
4) Intellectual Contributions
2) Student Admission
5) Faculty Recruitment & Development
3) Teaching
6) External Relations and Network
1.2 ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ โดยการนํา ระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา - QAIS มาใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคณะ เชน ในเรื่องงานผลิตบัณฑิต งานวิจัย (สกอ 7.1-2.2)
นอกจากนี้ผูบริหารยังนําระบบฐานขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานสรุปรายการขอ
เบิกของหนวยงาน รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบั ญชี เงิน ฝาก รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก จา ยเงิน และรายงานสถานะ
งบประมาณ ณ สิ้น เดือน อิงจากงบทดรองในระบบ MEIS ของสถาบัน ฯ คณะกรรมการเงินทุน คณะรายงานทางการเงินประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ 7.1-2.3)
 เกณฑมาตรฐาน 3.
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
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1.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน งานตามตัว บงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา ปงบประมาณ
2553 และสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในคณะโดยผานที่ประชุมคณะ ปละ 2 ครั้ง คือ
ครั้ งที่ 1 รอบ 6 เดือ น รายงานผลการดํ าเนิ นงานตั้งแต 1 กันยายน 2552-31 มีน าคม 2553 (รายงานผูบริหารเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2553)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน 2553-30 กันยายน 25 (เสนอที่ประชุมคณะ วาระที่ 6.4 วันที่
20 ธันวาคม 2553) (สกอ 7.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4.
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
1.1 ผูบริหารระดับสูงสุดของคณะคือคณบดีไดมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติ
ระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีการแตงตั้งรองคณบดี 3 ฝาย คือ รองคณบดีฝายวิชาการ รอง
คณบดีฝายบริหาร และรองคณบดีฝายวางแผน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบอํานาจในการตัดสินใจในการทํา งาน สวนในระดับ
บริหารจัดการคณะ มีเลขานุการคณะเปนผูกํา กับ ดูแล การดําเนินงานคณะ และมีการแบงสวนงานเปน กลุมงานและศูนย ฯ คือ กลุมงาน
การศึกษา, กลุมงานการเงินและพัสดุ, กลุมงานบริหารและธุรการ, ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ, ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (สกอ.7.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
1.1 ผูบริหารถายทอดความรูในเรื่องยุทธศาสตร การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูสากล ใหแกบุคลากรทุก กลุม สายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยผูบ ริห ารไดรว มกั นถา ยทอดยุท ธศาสตร และการขับ เคลื่อนยุท ธศาสตรส ถาบันสู สากล ผา นที่ป ระชุม คณะ, ผา น
Website : www.nida,ac,th/mba (สกอ 7.1-5.1) และจัดทําเอกสาร AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School
เผยแพรแกบุค ลากร ผูปฏิบั ติงานไดรูแ ละเข าใจเรื่อ งยุ ทธศาสตรข องคณะ ฯ และรว มกั นขั บเคลื่อ นคณะ ฯ ใหบ รรลุตามวัตถุป ระสงค ของ
ยุทธศาสตรที่กําหนด (Six Strategic Directions and Objectives for Acheivement ) (สกอ 7.1-5.2)
1.2 ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจไดสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน บุคลากรทุกกลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเขารวมใน
กิจกรรม / โครงการฝก อบรม ที่สถาบัน ฯ จัด อาทิ โครงการฝ กอบรมหลัก สูต ร การทํางานโดยมุงผลสัม ฤทธิ์สํา หรั บบุ คลากรสายสนั บสนุ น
(Results Based Performing for support staff) รุนที่ 1 เมื่อวั นที่ 15 มีนาคม 2553 และรุนที่ 2 เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน 2553 ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันสูระดับหนวยงาน และการจัดทํา Strategy
Map ของหนวยงาน” เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 31 มีนาคม 2554 เพื่อทบทวนความรู เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ การถายทอดแผนกลยุทธ 4 ป
(พ.ศ. 2553-2556) สูระดับหนวยงาน และการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีค วามรู ความเขาใจ และนําความรูที่
ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 เกณฑมาตรฐาน 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารคณะ ฯ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องคประกอบ ดังนี้
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) โดยมี ผ ลการปฎิ บั ติ ราชการที่ บ รรลุ เ ป า หมายของแผนปฏิบั ติ ราชการ กล า วคื อ ใน
ปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน จํานวน 54 ตัวชี้วัด และไดมีการปฏิบัติงานตามแผน
ทั้งหมดที่บรรลุเปาหมายเทา กับ 38 ตัว ชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.38 ของการบรรลุตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กํา หนด (สกอ.7.1-6.1)
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป มี 2 ขอ คือ 1) การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่งรับนักศึกษาไดต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง และ 2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและบางโครงการมี
จํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย ซึ่ง คณะฯ ไดนําไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2554) โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร (สกอ. 7.1-6.2)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมีการดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการใชทรัพยากรดานตาง ๆ ไดแก
- ดานบุคลากร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน ชุดตาง ๆ เพื่อใหการทํา งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.7.16.3), การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ ภายใตโครงการ KM (Knowledge Management) (สกอ.7.1-6.4)
- ดานปจจัยสนับสนุน มีการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองประชุม ใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา (สกอ.7.1-6.5)
- ดานการเงิน มีการบริหารงบประมาณแผนดิน การเบิกจายเงินงบประมาณ เปนไปตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรร (สกอ.7.1-6.6)
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) โดยมีการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมธุรกิจ ผูมีสวนไดเสีย
ไดแก การปรับปรุงหลักสูตร, การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (รายละเอียดปรากฏในตัว
บงชี้ที่ 2.7)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) โดยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว
ปรากฏในการจัด ทํา คํารับรองการปฏิบัติ ราชการของคณะ ฯ ประจํา ปงบประมาณ (สกอ.7.1-6.7) ซึ่ง เสนอต อสถาบั น ฯ เพื่ อเป นข อมู ล
ประกอบการจัดทําคํารับรองระดับสถาบันและเสนอตอ ก.พ.ร. และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัว บงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) (สกอ.7.1-6.8) นําสงกองแผนงานรวบรวมและดําเนิน การ สง กพร. ตอไป นอกจากนี้ ผูบริหารยัง
ยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยูในคานิยมหลัก Social Responsibility โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
5. หลักความโปรงใส (Transparency) โดยมีกระบวนการเปดเผยตรงไปตรงมา ชี้แ จงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารอันไมตองหา มตามกฏหมายไดอยางเสรี ซึ่งผูบริหารตระหนักถึ งความสําคัญของการเป ดเผยขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สําคัญ
ของคณะ และมีความสําคัญตอการบริหารงานและการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ สําหรับ ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงไดดําเนิน การโดยมี
การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
5.1.มีก ารแสดงข อมูล ข า วสารบนเว็ บ ไซต : www.nida.ac.th/mba ประกอบด ว ย รายละเอีย ดของคณะ ผู บ ริห าร
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ขาวการจัดซื้อจัดจาง ขาวการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการใหบริการวิชาการ การประกาศผลการ
สอบคั ดเลือกเขา ศึกษา การประกาศผลการสอบขอเขียนพิสดาร ผลการสอบปากเปลา การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิช าการ ฯลฯ
ตลอดจนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลในทุกดาน (สกอ.7.1-6.9)
5.2 เอกสารสิ่งพิมพ ในรูป แบบของการจัดทํา Brochure, Poster แผ นพับ ปา ยผา การติด ประกาศประชาสัม พัน ธ
วารสารวิชาการ : Competitive Review NIDA Business School , NIDA Business School ฯลฯ (สกอ.7.1-6.10)
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) โดยการเปดโอกาสใหอาจารย เจาหนาที่ มีสวนรวมในการประชุมคณะและรวมแสดงความ
คิด เห็ น / ตัด สินใจในเรื่อ งตาง ๆ การเปดโอกาสให มีสว นรว มจากทุก ฝายที่ เกี่ ยวของ ผูที่ มีส วนไดสว นเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ เชน การมีคณะที่ปรึกษา (Advisory Board), การรว มมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อประโยชนของสังคม, การเชิญผูปกครองมารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของคณะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยมีการมอบหมายอํานาจการบริหารและตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูป ฏิบัติระดับ
ถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ รายละเอียดปรากฎใน ตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑมาตรฐาน 4 ขอ 1.1
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ในการปฏิบัติราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการโดยเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ตาง ๆ ของสถาบันฯ (สกอ.7.1-6.11)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือ
หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางการหรือสุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึก ษา และอื่น ๆ โดยมีการดํา เนินงานทั้งในระดั บสถาบัน และระดั บคณะ เชน มี บริการทางการศึกษา และสิ่งอํานวยความ
สะดวก สําหรับผูพิการ และผูตองการปฏิบัติศาสนกิจ
10. หลักมุงเนน ฉันทามติ (Consensus Oriented) โดยการยึด ความเห็นของทุกฝาย การตัดสินใจ คํานึงถึงผูเสียเปรียบ ผูรับ
ผลกระทบ
 เกณฑมาตรฐาน 7. สภาสถาบัน (กรรมการประจําคณะ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน (คณะ) และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้นําเสนอที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 วาระ
ที่ 6.4 เรื่องเพื่อพิจารณา โดยสรุปผลการดําเนิน งานในปงบประมาณ 2553 ตามตัว ชี้วัดการดําเนิน งาน จํานวน 54 ตัวชี้วัด และไดมีการ
ปฏิ บัติงานตามแผนทั้งหมดที่บ รรลุเป าหมายเทากับ 38 ตัว ชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.38 ของการบรรลุเป าหมายตามตัวชี้วัด ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายโดยสรุป มี 2 ขอ คือ 1) การจัดการศึกษา : งานรับนักศึกษา ซึ่ง
รับนักศึกษาไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากมีคูแขงสูง และ 2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบางโครงการมีจํานวนผูเขาอบรมต่ํากวาเปาหมาย (สกอ 7.1-7.1)
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7.2 คณะฯ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปถัดไป โดยเฉพาะ
ในเรื่องการปรับจํานวนรับนักศึกษา และผูอบรมโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการวางกลยุทธในการรับสมัคร (สกอ 7.1-7.2)
ผลการประเมิน
ป 2553
รายการ
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
เปาหมาย
7 ขอ
7 ขอ
ผลการดําเนินงาน
7 ขอ
7 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
รายการหลักฐาน
สกอ 7.1-1.1
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ วาระที่ 6.4
สกอ 7.1-1.2
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สกอ 7.1-2.1
AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School
สกอ 7.1-2.2
ระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา - QAIS
สกอ 7.1-2.3
อางอิงหลักฐานจากกลุมงานการเงินและพัสดุ
สกอ 7.1-3.1
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ วาระที่ 6.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2553
สกอ 7.1-4.1
โครงสรางการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ
สกอ 7.1-5.1
Website : www.nida,ac,th/mba
AACSB International Accreditation Plan – NIDA Business School
สกอ 7.1-5.2
สกอ 7.1-6.1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจ (รอบ 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม
2552–30 กันยายน 2553)
สกอ. 7.1-6.2
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
สกอ.7.1-6.3
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน
สกอ.7.1-6.4
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2553
สกอ.7.1-6.5
สรุปการขอใชหองเรียน หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8, 9,10 อาคารบุญชนะอัตถากร
สกอ.7.1-6.5
อางอิงขอมูลกลุมงานการเงินและพัสดุ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
สกอ.7.1-6.7
สกอ.7.1-6.8
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
สกอ 7.1-6.9
Website : www.nida,ac,th/mba
สกอ 7.1-6.10
Brochure, Poster , แผ นพับ , ตัวอย างคอลัม ภทางหนังสือพิ มพ สื่อสิ่งพิมพ เรื่ อง การรับสมัครเขาศึกษา,
วารสารบริหารธุรกิจ นิด า (NIDA Business Journal), นิต ยสาร Competitiveness Review by NIDA
Business School
สกอ 7.1-6.11
อางอิงขอมูลของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สพบ.
สกอ 7.1-7.1
สกอ 7.1-7.2

รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ วาระที่ 6.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2553
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 คณะบริหารธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู
:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5
ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลงาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ . โดยไดดําเนินการ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
1.1 คณะบริหารธุรกิจจัดทําแผนการจัดการความรู คณะบริหารธุร กิจ ประจําป 2553-2554 (สกอ.7.21.1) และตารางประเด็น ยุทธศาสตรที่มุง เนน (สกอ.7.2-1.2) ซึ่งกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูและครอบคลุมพันธกิจดังกลาว สรุปไดดังนี้
โครงการ / กิจกรรม

ประเด็นความรูที่กําหนด

การครอบคลุมพันธ
กิจ
1.โครงการพั ฒ นางานวิ จั ย ให ถู ก ต อ งตาม หลั ก เกณฑข องสถาบั น ฯ เกี่ ย วกั บ พันธกิจดานการวิจัย
หลักเกณฑข องสถาบันและสามารถนําไปใชข อ เรื่องงานวิจัย
กํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ (งานสั ม มนา
วิชาการ ประจําป 2554 วันที่ 1 เมษายน 2554)
2.โครงการฝกอบรม E-learning สําหรับ คณ ความรูเรื่อง E-learning
พั น ธกิ จ ดา นการผลิ ต
จารย
บัณฑิต
3.โครงการสั ม มนา “การประกั น คุ ณ ภาพ กา รประ กั น คุ ณภา พภา ยใ น 9 พันธกิจทั้ง 4 ดาน
การศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”
องคประกอบ 23 ตัวบงชี้
4.โครงการฝกอบรม “การใชโปรแกรมฐานขอมูล ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก ร ม ฐ า น ข อ มู ล
Microsoft Access”
Microsoft Access
5.โครงการฝกอบรม “ภาษาอังกฤษ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร
เพื่อใชในการประสานงาน”
ประสานงาน

บุคลากร
กลุมเปาหมาย
ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ

ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน

1.2 ตัวอยาง คณะบริหารธุรกิจไดจัดการจัดการความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยการจั ด “ โครงการสัม มนาเชิง ปฏิ บัติ การ เรื่ อง การประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน คณะบริห ารธุร กิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร “ เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม Rose Garden Riverside
อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป อนี่ง ใน
ปก ารศึ กษา 2553 นี้ สกอ. ไดพั ฒ นาตัวบ งชี้ แ ละเกณฑก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในใหม คณะ
บริหารธุรกิจจึงไดจัดเตรียมแผนงาน / โครงการ การใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานของคณะในเรื่องดังกลาว
ทั้งหมด (สกอ 7.2-1.3)
1.3 มีการกํา หนดประเด็นความรูและเป าหมาย คือ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต (องคประกอบที่ 2,3 ), การวิจัย (องคประกอบที่ 4), การบริการ
วิชาการแกสังคม (องคประกอบที่ 5), และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องคประกอบที่ 6) (สกอ 7.2-1.3)
 เกณฑมาตรฐาน 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ ดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
1.1 ทุกกิจกรรม / โครงการ มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยาง
ชัดเจน รายละเอียดปรากฏในตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑมาตรฐาน 1 ขอ 1.1 (ตาราง)
1.2 ตัวอยาง การจัดโครงการสัมมนา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ”
กํ า หนดบุ ค ลากรกลุ ม เป าหมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะในเรื่ องดัง กล าวคื อผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนในคณะ
บริหารธุรกิจ ประกอบดวย เลขานุการคณะ กลุมงานการศึกษา กลุมงานการเงินและพัสดุ กลุมงานบริหารและ
ธุรการ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ (สกอ 7.2-2.1)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผู มีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
1.1 ในการดําเนินงานโครงการในขอ 1 ไดเชิ ญวิท ยากรซึ่ง เปนผูมีประสบการณตรงมาใหความรูแ ก
บุคลากรกลุมเปาหมาย
1.2 ตัวอยาง การจัดโครงการสัมมนา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริห ารธุรกิจ” ไดเชิญ
รองอธิก ารบดี ฝายวางแผน (รศ.ดร.ธวัชชัย ศุ ภดิษฐ ) เป นผูใหนโยบายด านการประกัน คุณภาพการศึกษา และ
ผู อํ า นวยการกองแผนงาน (นางเสมอมาศ ลิ้ ม จํ า เริ ญ ) เป น ผู บ รรยายสรุ ป แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน ตาม
องค ประกอบคุณภาพ ตัวบง ชี้ และเกณฑก ารประเมิน การประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน ป การศึกษา 2553
(tacit knowledge) เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน (สกอ 7.2-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กํ าหนดในขอ 1 ทั้งที่มี อยู ในตัว
บุคคลและแหลงเรี ยนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบั ติที่ดี มาพัฒ นาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
1.1 มีการประเมินผลแตละหลักสูตร และมีการสรุปประเด็นความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ
1.2 ตัวอยาง การจัดโครงการสัมมนา “การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ” ได
กําหนดกิจกรรมใหผูเขาสัมมนาฝกปฏิบัติการดําเนินงาน / เอกสาร / หลักฐาน ที่เกี่ยวของ โดยแบงกลุมตามงานที่
รับผิดชอบ ไดแก กลุมงานการศึกษา, กลุม งานการเงิน และพัสดุ, กลุมงานบริห ารและธุรการ, กลุมงานอื่น ๆ,
และศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และใหมีการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ โดยตัวแทนแตละกลุมงาน
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1.3 กําหนดใหแตละกลุมงานทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ สําหรับใช
เปนแนวทางการทํางานตามตัวบงชี้ และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ปรากฏใน File
Electronis และ Forward Mail ไปยังผูปฏิบัติงานทุกกลุมงาน (สกอ 7.2-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีก ารนํ า ความรู ที่ ไ ดจ ากการจั ด การความรู ใ นปก ารศึ ก ษาปจ จุ บั น หรื อ ป
การศึกษาที่ผานมาที่เปน ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูเขารวม กิจกรรม / โครงการ ไดนําความรูที่ไดรับทั้งจากการที่ทําการรวบรวมประเด็นความรูจากการ
นําเสนอผลการฝกปฏิบัติและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) รวมทั้งจากความรู ทักษะ
คําแนะนําของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.7.2-1.1
สกอ.7.2-1.2
สกอ 7.2-1.3
สกอ 7.2-2.1
สกอ 7.2-3.1

สกอ 7.2-4.1

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2553
แผนการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2554
ตารางประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนน
เอกสาร “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร “ เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553
เอกสาร “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร “ เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553
สําเนา หนังสือ ศธ 0526.03/
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เรียน รองอธิการบดีฝาย
วางแผน และ สําเนาหนัง สือ ศธ 0526.03/
ลงวัน ที่ 14 ตุล าคม 2554
เรีย น
ผูอํานวยการกองแผนงาน
เอกสารแนวทางการทํางานตามตัวบงชี้ (File Electronic)
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ประเมินระดับสถาบัน)
:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5
ขอ

เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system Plan)
เกณฑมาตรฐาน 2.
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิ จของสถาบั น
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
เกณฑมาตรฐาน 4.
มีการนํา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชร ะบบสารสนเทศมาปรับ ปรุ ง
ระบบสารสนเทศ
เกณฑมาตรฐาน 5. มีการสงข อมูล ผา นระบบเครือข ายของหนว ยงานภายนอกที่ เกี่ย วของตามที่
กําหนด
ผลการประเมิน
รายการหลักฐาน

ประเมินระดับสถาบัน
-
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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ระบบบริหารความเสี่ยง
:

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6
ขอ

ผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 6 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการ หรือ คณะทํา งานบริ หารความเสี่ยง โดยมีผู
บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
1.1 สืบเนื่องจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการบริห ารความ
เสี่ ยงและคณะทํ างานบริห ารความเสี่ย งเพื่อขั บเคลื่ อนการบริ หารความเสี่ ยงของสถาบั นและจัด ทําแผนบริ หาร
ความเสี่ยงของสถาบัน นําเสนอ ทคอ.บริห าร ใหความเห็นชอบเปนแผนแมบทบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดย
ใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง สถาบัน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ยง พร อมทั้งกํ าหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับ ปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได รับความ
เห็ นชอบจากสภาสถาบัน ในการจั ดทํ าแผนบริห ารความเสี่ ยงนี้ สถาบัน ฯ ไดจั ดทํา โดยใชก ระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1. การกําหนดวัตถุประสงค 2. การระบุความเสี่ยง 3. การประเมิน
ความเสี่ยง 4. การตอบสนองความเสี่ยง 5. การควบคุมและติดตามประเมินผล
1.2 คณะบริหารธุรกิจ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ฯ รวมเปนคณะกรรมการ (สกอ 7.4-1.1)
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย
3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน
1.1 ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2553 สถาบัน ฯ ไดมีการระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน ดังนี้
ความเสี่ยงที่ 1 การขาดเอกลักษณและพลวัตของหลักสูตร
ความเสี่ยงที่ 2 ความพอเพียงของเงินทุนของสถาบันในการดําเนินการตางๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ความเสี่ยงที่ 3 กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน

(สกอ 7.4-2.1)
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีก ารประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจั ด ลําดับความเสี่ ยงที่ได

จากการวิเคราะหในขอ 2
1.1 ในการจัด ทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจํา ปงบประมาณ 2553 สถาบัน ฯ ไดทําการศึกษา
ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงตามลําดับ (สกอ 7.4-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
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1.1 ในการการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันฯ ไดบรรจุ
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด และนํามากําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัด เพื่ อบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได (สกอ
7.4-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ รายงานตอที่
ประชุมคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.1 คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตอที่ประชุมคณะ ปละ 2 ครั้ง และนําเสนอกองแผนงานตอไป ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553) (สกอ 7.4-5.1)
ครั้งที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ) (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) (สกอ 7.4-5.2)
1.2 ณ สิ้นสุดการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจไดสรุปประเมินผล

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (เมื่อ ดํา เนิ นโครงการ / กิ จกรรมแล วทํ าใหค วามเสี่ ยงหมดไป หรื อลดลง
หรือยังคงอยู) ดังนี้ (สกอ 7.4-5.3)
ความเสี่ยงที่ 1 การขาดเอกลักษณและพลวัตของหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร และ
คณะไดเพิ่มตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการเพื่อใหครอบคลุม/ลด/ปองกันความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ ขอ 1.4 การปรับ ปรุง
วิธีการรับสมัครและวิ ธีการคัดเลือกนักศึกษา, ขอ 2.4 การใหทุนการศึกษาแกผูมีผลการศึกษาดีหรือขาดแคลน
และ ขอ 3.1 ประชาสัมพันธคณะฯ และหลักสูตรทาง website ของคณะฯ/สถาบัน
จากผลการดําเนิน งาน พบว า กิ จกรรมทั้ งหมดที่ ดําเนิน การสามารถลดและปอ งกัน ความเสี่ ยงในเรื่ อง
ดังกลาวได ส วนกิจ กรรมที่ยั งคงเปน ความเสี่ย งอยู คือ กิจกรรมขอ 1.4 ซึ่งแมวา จะได มีการปรับปรุงวิธีการรับ
สมัครแลวแตผลการปฏิบัติงานดังกลาวเปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครในเชิงปริมาณ ไมใชในเชิ ง
คุณภาพ ดังนั้นปจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยูคือ เรื่อง คุณภาพนักศึกษา
ความเสี่ยงที่ 2 ความพอเพียงของเงินทุนของคณะบริหารธุรกิจในการดําเนินการตาง ๆ ทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต
คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จากผลการดําเนิน งาน พบว า กิ จกรรมทั้ งหมดที่ ดําเนิน การสามารถลดและปอ งกัน ความเสี่ ยงในเรื่ อง
ดังกลาวได
ความเสี่ยงที่ 3
กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารยและสาย
สนับสนุน คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และคณะไดเพิ่มตัวชี้วัด/กิจกรรม/โครงการเพื่อใหครอบคลุม/ลด/ปองกัน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู คือ ขอ 3.5 จัดอบ
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และสัมมนาใหแกบุคลากรของคณะตลอดป, ขอ 3.6 การจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิจัย , ขอ 3.7 จัดทําแผนการ
จัดการความรูในคณะ และ ขอ 4.2 จัดทําโครงการประกันสุขภาพ
จากผลการดําเนิน งาน พบว า กิ จกรรมทั้ งหมดที่ ดําเนิน การสามารถลดและปอ งกัน ความเสี่ ยงในเรื่ อง
ดังกลาวได สวนกิจกรรมที่ยังคงเปนความเสี่ยงอยู คือ กิจกรรมขอ 2.1 จัดทําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
พนักงานสถาบันตําแหนงอาจารย ซึ่งคณะฯ ยังคงขาดแคลนอาจารยบางสาขาวิชาที่จําเปน เนื่องจาก 1)
มาตรการในการรับอาจารยใหมมีขอจํากัด 2) อาจารยเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
1.1 คณะฯ นําผลการพิ จารณา ขอคิ ดเห็น และขอเสนอแนะของที่ประชุม คณะไปปรั บปรุ ง
แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปถัดไป (ปงบประมาณ 2554) โดยเฉพาะในเรื่องการปรับจํานวน
รับ นัก ศึก ษา การวางกลยุ ทธ ในการรับ สมั คร จัด ทํา หลัก เกณฑ และวิ ธีก ารคัดเลื อกพนั กงานสถาบัน ตําแหนง
อาจารย (สกอ 7.4-6.1)
ผลการประเมิน
ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
6 ขอ
6 ขอ
ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
6 ขอ
คะแนนอิงเกณฑ
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
รายการ

รายการหลักฐาน
สกอ 7.4-1.1
สกอ 7.4-2.1
สกอ 7.4-3.1
สกอ 7.4-4.1
สกอ 7.4-5.1
สกอ 7.4-5.2
สกอ 7.4-5.3
สกอ 7.4-6.1

คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ 136/2553 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง แตง ตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2553
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2553
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปงบประมาณ 2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน (1
ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ) (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ) (ผานที่ประชุมคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553)
แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554)
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้

หนา 98
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 2
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
คณะบริห ารธุร กิจ ไดจัดทํ าแผนกลยุท ธทางการเงิน โดยมีวั ตถุประสงค และกําหนดยุทธศาสตรดาน
การเงิน 5 ดาน (สกอ 8.1-1.1) ดังนี้
วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
3) เพื่อใหบริการจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได
4) มีการติดตามผลและนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรดานการเงิน 5 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการเงิน
อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินตามหลักธรรมาภิบาล
 เกณฑมาตรฐาน 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงิน อยางมีประสิท ธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และผา นการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ และที่ประชุมคณะบริหารธุร กิจ ตามลําดับ โดยมีการดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป (สกอ 8.1-2.1) (สกอ 8.1-2.2) (สกอ 8.1-2.3) (สกอ 8.1-2.4) จัด หาทรัพยากร
ทางดานการเงิน การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับประจําปใหเปนไปตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ โดย
จัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรรจากสถาบัน ฯ รวมเงินงบอุดหนุน
และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอกงบประมาณอีก 1 แหลง ซี่งประกอบดวยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของ
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นักศึกษาภาคพิเศษ จากการฝกอบรม การบริการทางวิชาการ ฯลฯ มีการรายงานสรุปการติดตามการใชจายเงิน
รายไดไตรมาสใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินในที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจ
 เกณฑมาตรฐาน 3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร โดยมีคณะกรรมการเงินทุนคณะซึ่งใชรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจํ าป ปรากฏในแผนปฏิ บัติ งาน ประจํ าปงบประมาณ งานที่ต องดําเนิ นการตอเนื่ อง คณะ
บริหารธุรกิจ (สกอ 8.1-3.1)
 เกณฑมาตรฐาน 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอที่ประชุมคณะ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยจัดทํารายงานการเงินรายเดือน เชน รายงานแสดงสถานะการใชจายงบประมาณ
เสนอที่ประชุมคณะทุกเดือน (สกอ 8.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเ คราะหคาใชจาย และวิเ คราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อ ง
โดยมีการจัดทํา สรุป รายงานการใชจ ายเงิน
งบประมาณ เงิน อุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของ
สถาบัน มีการใชขอมูลทางการเงินสรุปการใชจายเงินจากการสรุปการใชจายเงินงบประมาณจําแนกเปนรายเดือน
และหมวดรายจาย (สกอ 8.1-5.1) มาวิ เคราะหตัวบง ชี้ส ถานะทางการเงิน และความมั่น คงของคณะ ฯ คือ 1)
สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 2) คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)
3) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการเพื่อเปนขอมูลรวมพิจารณาการทํางานตาม แผนและตัดสินใจการ
ใชจายเงินเพื่อใหคณะ ฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยางตอเนื่อง
 เกณฑมาตรฐาน 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช เงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในและมีผูตรวจสอบบัญชี
ประจําปของหลักสูตรภาคพิเศษตาง ๆ และหลักสูตรนานาชาติ ทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานให
เป นไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีรายงานผลการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ
ประจําป เพื่ อใหมีก ารควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพและเป นไปตามระเบี ยบของราชการ (สกอ 8.16.1)
 เกณฑมาตรฐาน 7 . ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําข
อมูล จากรายงานทางการเงิน ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ กลาวคือ มีการจัดทํา ระบบฐานขอมูล ทาง
การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานสรุปรายการ
ขอเบิกของหนวยงาน รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก
จ า ยเงิ น และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้ น เดื อ น อิ ง จากงบทดรองในระบบ MEIS ของสถาบั น ฯ
คณะกรรมการเงินทุนคณะรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และ
ใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชนที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ
/ ที่ประชุมคณะบริหารธุรกิจมีมติใหนําเงิน นอกงบประมาณมาปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเรียน สํานักงานคณะ
ฯลฯ (สกอ 8.1-7.1) (สกอ 8.1-7.2)
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ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน (อางอิงหลักฐานจากกลุมการเงินและพัสดุ)
สกอ 8.1-1.1 แผนกลยุทธคณะบริหารธุรกิจ
สกอ 8.1-2.1 รายการคําของบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ
สกอ 8.1-2.2 คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2551
สกอ 8.1-2.3 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
สกอ 8.1-2.4 รายงานการประชุมเงินทุนคณะ
สกอ 8.1-3.1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ งานที่ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ
สกอ 8.1-4.1 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน
สกอ 8.1-5.1 รายงานการเงินประจําเดือน
สกอ 8.1-6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป
สกอ 8.1-7.1 รายงานการเงินประจําเดือน
สกอ 8.1-7.2 รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้

หนา 102
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2
หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 7
หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 9
ขอ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงานผาน 9 ขอ ดังนี้
 เกณฑมาตรฐาน 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอด

คลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ไดแก
1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (สกอ.9.1-1.1) ประกอบดวย
-ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที (รองคณบดีฝายวางแผน)
ประธาน
-รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
(รองคณบดีฝายวิชาการ)
กรรมการ
-ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม (รองคณบดีฝายบริหาร)
กรรมการ
-นางชนิดา เวชชานุเคราะห (เลขานุการคณะ)
กรรมการและเลขานุการ
2) เกณฑ /ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ (สกอ.9.1-1.2) ประกอบดวย
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
-คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 กองแผนงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
3) กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ PDCA
4) ผูบริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
-ผูบริหาร กํากับ ดูแล และ กําหนดนโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพ
-บุค ลากร ให ค วามร วมมือในการดําเนิ น งานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาวา เป นการ
ดําเนินงานที่ตองปฏิบัติเป
ประจําอย างต อเนื่อง และรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบั ติงาน
(สกอ.9.1-2.3)
5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินจากองคกรภายนอก (สกอ.9.1-1.3)
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 เกณฑมาตรฐาน 2. มีการกํา หนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกั นคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ
1.1 ระดับสถาบัน
ได จั ด ทํ า ประกาศสถาบั น เรื่ อ ง นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 (สกอ.9.1-2.1) ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการ
สํานัก ดานการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 และที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการ
สํานัก ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 โดยประกาศดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ

ดังนี้

1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในหนว ยงาน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในหนวยงานเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัด ใหมี หน วยงานหรือ คณะบุ คคลในรู ปคณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ หรื อคณะทํ างาน
เพื่ อ
รับ ผิด ชอบการดํ าเนินงานการประกั นคุ ณภาพภายในของหน วยงาน โดยใหมี หน าที่พั ฒนา บริห ารและ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานและนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะ และ
ความชํานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสูแนวปฏิบัติที่ดี

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียและนักศึกษา ไดมีสวนรวมและมี
ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
5. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้ง และรายงานผล
การประเมินตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป
6. เผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒ นบริห ารศาสตรต อสาธารณชน และส งเสริม การสรางเครื อขา ยกั บหนวยงานภายนอก โดยมี
กิจ กรรมรว มกัน เพื่ อสรา งความมั่ นใจในมาตรฐานและคุ ณภาพของการจัด การศึ กษาของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.2 ระดับคณะ
คณะบริหารธุรกิจดําเนินการโดยใชการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ ดังนี้
1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2553 ทําหนาที่
กําหนดนโยบายการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาและใหค วามสํ าคัญ โดยการจัด ทําแผนการปฏิ บัติ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 และนําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ และที่ประชุมคณะ เพื่อพิจารณา
(สกอ.9.1-2.2) (สกอ.9.1-2.3)
2) จัดทํ าแผนการปฏิบัติ งานตามองคประกอบและตัวบงชี้ ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ นําเสนอที่ประชุมเงินทุนคณะ เพื่อรวมพิจารณา แนะนํา และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 6.4 (สกอ.9.1-2.4)
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3) การมีสวนรวมจากภาคีภายในไดดําเนินการโดยมอบหมายกลุมงานตาง ๆ ตามผังการแบง
สวนงานคณะบริห ารธุร กิจรับผิด ชอบดําเนินงานตามแผนที่กํ าหนด และใหนําเสนอผูบริห าร (คณบดีและรอง
คณบดี) และที่ประชุมคณะ ตามลําดับ เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
4) การมีสวนรวมจากภาคีภายนอกไดดําเนิน การโดยประสานงานกับกองแผนงาน 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
บัณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ไ ด นํ าระบบฐานข อมูล เพื่ อการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา - QAIS มาใช ใ นการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เกณฑมาตรฐาน 3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
คณะบริ หารธุร กิจได กําหนดตัวบง ชี้เพิ่มเติมตามอัตลัก ษณของคณะฯ โดยใชแนวทางการ
พิจารณาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. กลุม ง. ซึ่งที่ประชุมเงินทุนคณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
และที่ประชุมคณะเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25532 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของคณะ 2 ตัวบงชี้ คือ (สกอ.9.1-3.1)
1) รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ (รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน)
2) รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation)ในระดับนานาชาติ (รอยละ 30 เทากับ5 คะแนน)
 เกณฑมาตรฐาน 4 มี ก ารดํ า เนิ น งานดา นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถว น
ประกอบดวย
1.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยในการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรมตาง ๆ ไดมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน (P-Plan), การดําเนินงาน (DDo), การตรวจสอบ (C-Check) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (A-Action) โดยมีการ
จัดทําแผนการดําเนิน งาน /กิจกรรม / โครงการ ในปถัดไป เชน แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณถัดไป งานที่
ตองดําเนินการตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ, กิจกรรม / โครงการ เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา, กิจกรรม / โครงการบริการวิชาการของศูน ยนวัตกรรมทางธุรกิจ, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา, แผน
บริหารความเสี่ยง, แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ในการดําเนินงานดานประเมินคุณภาพไดมีการประเมิน คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา โดย
คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินงานตามนโยบายของสถาบัน ฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบัน ฯ ได
มีการดําเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2547 และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
1.2 การจั ดทํ ารายงานประจําปที่เ ปน รายงานประเมิน คุณภาพเสนอตอสถาบัน และสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online กลาวคือ คณะบริหารธุรกิจไดจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR-Self
Assessment Report) (สกอ 9.1-4.1) ผานที่ประชุมคณะ และเสนอตอสถาบันเพื่อใชเปนขอมูล ประกอบการ
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จัดทํ ารายงานประจํา ปที่เปน รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และจัดสงให สกอ. ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปการศึกษา หลังจากนั้นไดทําการกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบฐานขอมูล
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา-CHE Q A ONLINE SYSTEM โดยผานทาง www.mua.go.th
1.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปถัดไป
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2552 ไปใชในการดําเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏใน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา
2553 คณะบริห ารธุรกิจ บทที่ 1 ขอ 1.9 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่
ผานมา (สกอ 9.1-4.1)
 เกณฑมาตรฐาน 5 มี ก ารนํ าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การทํ างาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
1.1 ในปการศึ กษา 2553 คณะบริหารธุรกิจไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษาภายในปการศึ กษา 2552 ไปใชใ นการดํ าเนิ นงาน ดั งรายละเอียดปรากฏใน รายงานการ
ประเมิน ตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิจ บทที่ 1 ขอ 1.9 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา (สกอ 9.1-5.1)
1.2 นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน ในแต
ละกลุมงาน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ ไดแก
- ผู บริ หาร (คณบดี รองคณบดี ) นําผลการประเมิน ไปปรับปรุง การกําหนดกลยุท ธ กําหนด
นโยบายการบริหารงาน, จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปถัดไป
- อาจารย นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอน กําหนดกิจกรรมการสอน
ปรับปรุงเอกสารการสอน ตํารา Text ตลอดจนการทําวิจัย
- กลุม งานการศึก ษา นํา ผลการประเมิน การเรีย นการสอนมาปรับปรุง วิธีการสอนในแผนการ
สอนภาคการศึกษาถัดไป , จัดทําแบบประเมินการใหคะแนนในการสอบปากเปลา (สกอ 9.1-5.2)
- กลุมงานการเงินและพัสดุ มีการจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน (สกอ 9.1-5.3)
- กลุม งานบริห ารและธุรการ มีการจัด ทํา แบบสอบถาม เรื่อ ง “ ระบบและกลไกการพัฒ นา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค “ และสรุปผลการประเมิน (สกอ 9.1-5.4)
- หน ว ยงาน CDC มี ก ารจั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลและ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ใหบริการแกนักศึกษา โดย หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ (สกอ 9.1-5.5)
- รวมถึงการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขาร วมการสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
และสรุปผลการประเมิน (สกอ 9.1-5.6)
- ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ / ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบ
ประเมินผลโครงการ ในแตละโครงการมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อรักษาเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการอยาง
ตอ เนื่อง ไดแ ก ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูต ร, เปลี่ยนวิ ทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุง
ขั้นตอนการจายเงินจากเดิมชําระคาอบรมโดยการโอนเงินผานธนาคาร หรือ ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตร
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เครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู เขารับการอบรมที่ ยังมิไดชํ าระคาอบรม ณ วั นที่เริ่มมีการอบรม, จัดทํ า
web board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถโตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการได
อยาง real time
 เกณฑมาตรฐาน 6 มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
1.1 ระดับสถาบัน มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการ
ตัดสินใจ โดยมอบหมายใหสํานัก ISEC เปนผูดําเนินงาน เชน ระบบ MIS, ระบบลงทะเบียน on line, ระบบ
การประเมินการเรียนการสอน on line, นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถใชในการสนับสนุนการ
ทํางานประกันคุณภาพ ไดแก ระบบ QAIS, ระบบ ICS
1.2 ระดับคณะ ไดนําระบบ QAIS มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงการนําระบบสารสนเทศตามขอ 6.1 ใชสนับสนุนการทํางานดวย (สกอ 9.1-6.1)
 เกณฑมาตรฐาน 7 มีส วนรวมของผู มีส วนไดสวนเสียในการประกัน คุณ ภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะได ส ง เสริ ม ให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เขา มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการประกันคุณภาพ ดังนี้
1.1 นักศึกษา : มีบทบาทและมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ/ตอบแบบสอบถามในการดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
1) บทบาทของนักศึกษากับการเรียนการสอนและการวิจัย
• ใหความรวมมือในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา
• รวมมือกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของหลักสูตร/คณะฯและมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมการสอนหรือ การ
วิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง
• รวมถึงการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน
2) บทบาทของนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ผานกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย เช น การร ว มจั ด นิ ท รรศการ การบรรยาย เสวนา สั ม มนากลุ ม ย อ ย หรื อ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่หลักสูตร/คณะฯ/มหาวิทยาลัยกําหนด เชน พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง --กิจกรรมสงกรานต -กิจกรรมงานปใหม ฯลฯ -จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับ ขวัญนองใหมในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ -การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต เปนตน
3) บทบาทของนักศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
• สรางองคกรนักศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อ ดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผน (P) การดําเนินการ (D)
การตรวจสอบ (C) และการนําผลการตรวจสอบไปสูการปรับปรุงและพั ฒนา (A) เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค
• เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่หลักสูตร/คณะฯ,มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาตลอดจนชมรมตาง ๆ จัดขึ้น
• มีสวนในการประเมินบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหอยางจริงใจตรงตามความเปนจริง
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4) บทบาทของนักศึกษาในการชวยพัฒนาหลักสูตร ผานการประกันคุณภาพการศึกษา
• การนํา PDCAมาใชในการทํากิจกรรมนักศึกษา
• ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย
• ใหขอมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ
1.2 ผูใชบัณ ฑิต : รวมให ขอ มูล ปอ นกลับ ในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิช าการ โดยเขา รวมกิจกรรมที่ คณะ ฯ ดํา เนิน การ เช น จั ดเสวนาเพื่ อ รับ ฟ งความคิดเห็ นจากตัว แทนกลุ ม ธุรกิจ
กํา หนดประเด็นการเสวนาที่เกี่ยวขอ งกับความคาดหวังและความตองการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ผาน
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เชน หัวขอ “ MBA ที่โลกธุรกิจตองการ ”, หัวขอ “ MBA เสนทางสูความสําเร็จ”
โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจมารวมเสวนาและใหขอคิดเห็น หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากการ
เสวนามารวบรวมและวิเคราะห โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูร ณาการและเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งความเห็ น
เกี่ยวกับความคาดหวังและความตอ งการของตลาดในสังคมธุรกิจที่มีตอผูที่ ผานการศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
1.3 ผูใชบริก ารตามพัน ธกิจ ของคณะ : คณะ ฯ รับฟง ขอ เสนอแนะ/ขอ รอ งเรี ยนตา ง ๆ ผา นทั้ง
ทางตรงดวยตนเอง และทางออมโดยผานทาง webboard จดหมายรองเรียน / ติ /ชม /ใหขอเสนอแนะ
 เกณฑมาตรฐาน 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดา นการประกันคุณ ภาพการศึกษาระหวา ง
คณะและมีกิจกรรม รวมกัน
1.1 ระดับสถาบัน มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา(สกอ 9.1-8.1-2) เพื่อเปนองคกรสรางเครือขายทั้งภายใน
และภายนอก มีกิจกรรมโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางนักศึกษาภายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกันเชนมีโครงการสรางเครือขายระหวางนิดากับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เปนประจําทุกป และมีโครงการ
สรางเครือขายระหวางสถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (สกอ 9.1-8.3) มีโครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT และมีโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (สกอ 9.1-8.4-5) (สกอ.9.1-8.6)
นอกจากนี้สถาบันยังสนับสนุนใหนักศึกษาของสถาบันรวมมือในการสรางเครือขายและเขารวมในการสัมมนา
สร างเครือข ายระหวาง 8 สถาบัน ในการทํา ความรวมมือขอ ตกลง MOU ในการใหความรวมมือในการจั ดกิจกรรม
วิชาการและดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แหง ดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2.มหาวิ ทยาลั ยหอการคาไทย 3.มหาวิ ทยาลั ยเอเซียอาคเนย 4.มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณี 5. สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง 6.สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร 7.คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนตน (สกอ.9.1-8.7)
1.2 ระดับคณะ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม / โครงการที่จัดโดยกลุมงานกิจการนักศึกษา กลาวคือ เขา
เปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา และ เขารวมในกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ขางตน

 เกณฑมาตรฐาน 9 มีแนวปฏิบั ติที่ ดีหรืองานวิจั ยดา นการประกันคุณ ภาพการศึกษาที่ หนวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการประเมิน
ป 2553
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ประเมิน
ตนเอง
8 ขอ
8 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

กรรมการ
ประเมิน
8 ขอ
8 ขอ
4 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ 9.1-1.1
สกอ 9.1-1.2
สกอ 9.1-1.3
สกอ.9.1-2.1
สกอ 9.1-2.2
สกอ 9.1-2.3
สกอ 9.1-2.4
สกอ 9.1-3.1
สกอ 9.1-4.1
สกอ 9.1-5.1
สกอ 9.1-5.2
สกอ 9.1-5.3
สกอ 9.1-5.4
สกอ 9.1-5.5
สกอ 9.1-5.6
สกอ 9.1-6.1
สกอ 9.1-7.1
สกอ 9.1-8.1

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ - คณะบริหารธุรกิจ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 กองแผนงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ - คณะบริหารธุรกิจ
แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553
รายงานการประชุมคณะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 6.4
รายงานการประชุมเงินทุนคณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และรายงานการประชุมคณะ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 วาระที่ 6.4
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2547-2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ บทที่ 1 ขอ 1.9
ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมาหนา 7
หลักฐานการพัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ,
แผนกลยุทธทางการเงิน
แบบสอบถาม เรื่อง “ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค “ และสรุปผล
การประเมิน
แบบประเมิ น ผลและ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา โดย
หนวยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ ขาร วมการสัมมนาปฐมนิเ ทศนักศึกษาใหม และสรุปผล
การประเมิน
Website : www.nida.ac.th /qais
ขอบังคับสโมสรนักศึกษา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)

หนา 110
(อ า งอิ ง ข อ มู ล กลุ ม งานกิ จ การ
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สกอ 9.1-8.2
สกอ 9.1-8.3
สกอ 9.1-8.4
สกอ 9.1-8.5
สกอ 9.1-8.6
สกอ 9.1-8.7

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา
นักศึกษาสพบ.)
สรุ ปผลการจัดกิ จกรรมประเมินผลโครงการและภาพถายโครงการสรา งเครือ ขายระหวาง
สถาบัน 10 มหาวิทยาลัย (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
โครงการแขงขันกีฬานิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมโครงการ) (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิดา – AIT (ภาพถายและแบบประเมินผลโครงการและ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ) (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
โครงการสัมมนาและสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
เอกสารการลงนามข อตกลงความรวมมื อ MOU ในด านการจัด กิจกรรมรวมกั นระหวา ง 8
สถาบันการศึกษา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา สพบ.)
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องคประกอบที่ 10
อัตลักษณคณะบริหารธุรกิจ

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

หนา 111
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ตัวบงชี้ที่ 10.1

หนา 112

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคํานวณ
: รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ

X100

จํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน

:

รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา.

ป 2553
23
25
108.70

ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุร กิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีงานวิจัยที่ตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ ในปงบประมาณเปนจํานวน 25 ชิ้นงาน ดังนั้นรอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 108.70 (สกอ.10.1-1.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน

ป 2553
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

 50 %
108.70 %
5 คะแนน
บรรลุ

 50 %
108.70 %
5 คะแนน
บรรลุ

สกอ.10.1-1.1 ตารางรายละเอียดงานวิจัย ที่ตีพิมพใ นระดับนานาชาติ ประจํา ป
การศึกษา 2553
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ตัวบงชี้ที่ 10.2

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้
การคํานวณ

: ผลผลิต
: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอดวย)

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน

หนา 113

X100

รอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน
ป 2553
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
23
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงในระดับนานาชาติ
15
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
รอยละ 65.22
ในปการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจํา 23 คน และมีจํานวน
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ มีจํานวน 15 บทความ ดังนั้นรอยละของบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 65.22 (สกอ 10.2-1.1)
ผลการประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ 10.2-1.1

ป 2553
ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

 30 %
65.22 %
5 คะแนน
บรรลุ

 30 %
65.22 %
5 คะแนน
บรรลุ

ตารางรายละเอียดบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ ป
2553
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2.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553
(ตามกลุมตัวบงชี้ 3 กลุม ของ สมศ.)

หนา 114
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หนา 115

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
1 ทุก หลักสูตร/โครงการ ที่เปดสอนมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคที่
ชั ด เจน สอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ของคณะฯ และสถาบั น ฯ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน/สังคมธุรกิจ และมีการกํ าหนด
เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร/โครงการ ไวในแผนปฏิบัติงานคณะ
บริหารธุรกิจ ประจําปงบประมาณ
2 คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตรที่ชัดเจน
และเป น ระบบ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ส ถาบั น ฯ
กําหนด และสอดคลอ งกั บวิธีการ เกณฑม าตรฐานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของตามที่ สกอ. กําหนดทุกประการ หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตร
ได มาตรฐานตามเกณฑ มาตรฐานทุ ก เรื่ อ ง และมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3 คณาจารยประจําของคณะบริหารธุรกิ จมีคุณภาพและศักยภาพสูง มี
คุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานที่ สกอ.
กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
4 เพียบพรอมดวยทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู อาทิ เอกสาร/หนังสื อ/ตํ าราเรีย น วารสาร เอกสารวิชาการ เครื่ อง
คอมพิ วเตอร หอ งเรี ยนพร อมอุป กรณก ารสอนที่ทั นสมัย สรางและพัฒ นา
หอ งเรีย นใหเ ปน หอ งเรีย นที่มีชีวิตชี วา ใหผูเรีย นไดเรีย นอยางมีความสุข The lively MBA & The living Business School - มีหอง Lobby
Lounge, หอง Internet ฯลฯ
5 หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายมุงพัฒนาผูบริหารระดับสูง

ระดั บกลาง และผู สํ า เร็ จ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ทุก หลั ก สู ต ร/โครงการมี
ความโดดเด น และมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ชั ด เจน
สามารถสนองตอบตอ ความตอ งการของผู เ รียนได ทํ าให ห ลั ก สู ตร/
โครงการไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปโดยเห็นไดจากการที่มีผูสมัครเขา
เรียนในคณะบริหารธุรกิจจํานวนมาก ทําใหคณะ ฯ มีโอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมาเรียนได
6 มีวิธีการเรียนการสอนที่เนนการดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใหมาที่สุด
โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการกับองคกรภายนอก เช น
การสรางธุรกิจผาน eBay

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.คณะควรทบทวนการเป ดหลักสูต ร แผน
ก. เพื่ อให คณะสามารถแสดงคุณ ภาพทาง
วิช าการในการสร างและได รั บรางวัล จาก
งานวิ จัยวิทยานิ พนธ และเพื่ อใหมี ผลงาน
เพิ่ ม ขึ้ น ตามเกณฑ คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะทํ า ให
คณะ ฯ มี ผ ลการประเมิ น ในมาตรฐาน
คุ ณ ภาพที่ 1 มาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
สูงขึ้นจากป 2552 (ระดับพอใช)
2.เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร จัดอยูในกลุม ง. สถาบันที่เนนการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ทําใหคณะตองทบทวนการ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553
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หนา 116

7
มีความรวมมือกั บ หน วยงาน องคก รภาคธุ รกิ จในประเทศและ
ตางประเทศจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม/สรางสรรค/
พัฒนา องคความรูทางบริหารธุรกิจ เชน Harvard Business School
คณะฯ มีร ะบบและกลไกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยได แ ต ง ตั้ ง
8
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เพื่อดําเนินการ
พัฒ นาหลั ก สูต รต าง ๆ ของคณะฯ ใหมีความทั นสมัยและสอดคล องกั บ
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพทั้ง ไทยและต างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการบริห ารจั ดการการบริห ารหลักสูต รที่เป นระบบ กลา วคื อ ทุก
หลักสูตร/โครงการ จะมีผูอํานวยการหลักสูตรและเจาหนาที่ประจําหลักสูตร
ทําหนาที่ บริห ารจั ดการหลักสูตร/โครงการ อยางมีคุณภาพและประสิท ธิผล
เป น ไปตามระเบี ย บ ประกาศ และข อบั ง คับของสถาบั น ฯ ตลอดจนทํ า
หน า ที่ ดู แ ล ประสานกั บ หน ว ยงานและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ คณาจารย
นักศึกษา กองบริก ารการศึ กษา ฯลฯ การออกแบบการเรี ยนการสอนและ
จัดและส งเสริมกิ จกรรมการเรียนรู เนนผู เรีย นเป นสําคัญทุ กหลั กสูต ร มี
ความยืดหยุน ตอบสนองความตองการของผูเรียน มีการจัดทําแฟมขอมูล

นักศึกษา on line โดยกองบริการการศึกษา สพบ.
9 มีการประเมิ นผลการเรียนการสอน ความพึง พอใจของนักศึกษาใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เปนระบบทุกสิ้นภาค
การศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1 แมวาคณะ ฯ จะมีอ าจารยประจําหลั กสูตรบัณฑิต ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิ พนธไดจํานวนมากและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รของ สกอ. แตอ าจารยป ระจํา เหล านี้ ที่ทํ าหนา ที่เ ปนอาจารยที่ ปรึ กษา
วิทยานิพ นธ มีจํ านวนนอ ยเมื่อเทียบกั บอาจารยประจํ าที่มี
ทําใหมีสัดสวน
ไมไดตามเกณฑม าตรฐานและไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คณะ ฯ กําหนด
ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอนมีเฉพาะ แผน ข. ซึ่งไมมีการทํา
วิทยานิพนธ ทําใหไมสามารถบรรลุถึงระดับความสําเร็จตามตัวบงชี้และเกณฑ
การใหคะแนนดังกลาวได อยา งไรก็ต าม ในการเปด สอน แผน (ข) ซึ่งมีวิชา
Independent Study คณะ ฯ ไดเนนใหนักศึกษาทํา case study
สว นในระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะ ฯ เพิ่ ง จะทํ า การเป ด สอนในระดั บ
ปริญญาเอก Ph.D. in Finance เมื่อ ภาคการศึก ษา 2/2550 และยัง ไม มี
นักศึกษาลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ ในระดับปริญญาเอก สงผลใหการประเมิน
คุณภาพในเรื่องนี้ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

NIDA Business School : SAR 2553
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดแก 1) คณะทํางานผลงาน
ทางวิช าการและวิจัย (Intellectual Contribution) 2) คณะกรรมการ
เงินทุนคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินทุน
คณะ สอดคล องกั บ ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร ศาสตร เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น เพื่ อ งานวิ จั ย จากเงิ น ทุ น คณะ
บริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2 คณะ ฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยจํานวนมากเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย ตีพิมพเผยแพรผ ลงานทั้งในและ
ตางประเทศ
3 อาจารยของคณะ ฯ มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถและศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
4 ผลงานวิจั ยของอาจารยไ ดรั บการยอมรับ จากองคกรทั้งภายในและ
ภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และภาคอุต สาหกรรมและเป ผลงานวิจั ย ที่ นํ ามา
ประยุกตใชไดจริง
5 มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ย วของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบั น อาทิ ความร วมมือระหวางคณะ ฯ หรื อ
อาจารยกับองคกรภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง ชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1 กํ า หนดให อ าจารย เ จ า ของผลงานนํ า
บทคัดยอ บทสรุปผู บริห ารหรือสัง เคราะห
ใหม ระบุประโยชนและองคความรูที่ไดจาก
การวิจัย โดยในแบบฟอร มการขอรับทุ น
วิจัยของคณะจะระบุ เงื่อนไขการขอรับทุ น
วิจั ยใหมีการวิเ คราะห สัง เคราะหค วามรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และทํ า
การเผยแพร ผ า นทาง website
:
www.nida.ac.th/mba เพื่อเผยแพรแก
บุคคลทั่วไปสืบคนได
2 กําหนดเงื่อนไขการขอรับทุนวิจัยใหมีการ
วิเคราะห สั ง เคราะห ค วามรู จ ากงานวิจั ย
หรื องานสรางสรรค เพื่อเปน องค ความรู ที่
คนทั่วไปเขาใจได
3.ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย เพื่อให
งานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑของสถาบัน
และสามารถนําไปใชขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
4.คณะไมมีการกําหนดกรอบสิ้นสุดระยะ
เวลาการขออนุมัติจัดทําวิจัย และไมมีการ
ทําสัญญาการขออนุมัติโครงการวิจัย จึงไม
มีขอผูกพันวาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทําใหมีผลกระทบดานงบประมาณ และ
การกันเงินผูกพัน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. คณะบริหารธุรกิจมีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน
ซึ่งมีภารกิจ ที่แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

แนวทางเสริมจุดแข็ง

2. กิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่ อการเรียนรูและ
เสริม สรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ ตลอดจนลั ง
คมภาคธุรกิจ มีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เชน โครงการเสริมสราง
ผูป ระกอบการใหม, โครงการสราง CFO มือ อาชี พ, โครงการ MINI-MBA,
โครงการ NIDA-Wharton ฯลฯ
3 สรา งและขยายเครือ ขา ยความรวมมื อทางการใหบ ริการวิ ช าการจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง ในและตางประเทศ อาทิ กรม
ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, ตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย, การป โ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย, Harvard
School of Business, The Wharton School of Business-University of
Pennsylvania ฯลฯ เปนการสรางและขยายโอกาสใหกับคณะ ฯ ไดเขาไปมี
ส ว นรว มกับ หน ว ยงาน/องค กรต า ง ๆ ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ตลอดจนมุงสรางพันธมิตรทางวิชาการในรูปแบบพั นธมิตรรว ม
(Strategic Alliances) อัน จะกอใหเ กิดผลประโยชนใ นลั กษณะ win-win
partnerships เปนการสรางภาพลั กษณที่ ดีงามรวมกั น และสรางชื่ อเสียง
ใหแกคณะบริหารธุรกิจออกไปสูสาธารณชน
4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
โครงการและนํ าผลการประเมิ นโครงการมาปรับปรุง การใหบ ริการเพื่อ รักษา
เกณฑ ม าตรฐานการบริก ารวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ ง ไดแ ก ปรับ ปรุง เนื้ อ หา
หลักสูตร, เปลี่ยนวิทยากร, การปรับเอกสารประกอบการอบรม, การปรับปรุง
ขั้นตอนการจายเงิน จากเดิมชํา ระคาอบรมโดยการโอนเงิน ผา นธนาคาร หรื อ
ชําระเงินสด เปนการนําเครื่องรูดบัตรเครดิตมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
เขารับการอบรมที่ยังมิไดชํ าระคาอบรม ณ วันที่เริ่มมี การอบรม, จัดทํา web
board ใน website เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถ
โตตอบ ชี้แจงแกผูรับบริการไดอยาง real time
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม (ถามี)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีกิจ กรรมหรือโครงการด านทํา นุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ เป นประโยชน
สอดคล อ งกั บ แผนงาน ตลอดจนมี ก ารบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิล ปวั ฒนธรรมกับ ภารกิ จด านการสอน โดยกํ าหนดให นัก ศึก ษาทํา Case
Study และ Business Plan โดยมีการกลาวถึงวิถี ชีวิต วัฒนธรรม
เศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ทุก ภาคการศึก ษา และสอดแทรกการเสริม สรา งคุ ณธรรมจริ ยธรรมใหกั บ
นัก ศึกษา เชน จัด ทําประกาศคณะบริห ารธุ รกิจ เรื่ อง วิธีป ฏิบัติ ของผูเข า
สอบ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษาและเปนมาตรการในการปองกันการ
ทุจรติในการสอบ
2 มีการสงเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางพอเพียงและตอเนื่อง
3. ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และตกแต งสถานที่ สํ านั ก งานคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ตลอดจนบริเวณหองเรียน ชั้น 8, 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อกอใหเกิด
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม สรางบรรยากาศที่สวยงามในการเรีย น
การสอนโดยการสรางองคกรใหเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยาง
มีความสุข - The lively MBA & The living Business School สราง
บรรยากาศที่สวยงามในการทํางาน โดยมีการจัดทํา 5 ส เพื่อความสะอาด
เรียบรอยในสํานักงานและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
1. ผู บ ริ ห ารระดับ สู ง ของคณะ มีคุ ณ วุฒิ ประสบการณ ห ลากหลาย มี
ศั ก ยภาพสู ง และมีวิ สั ย ทั ศ น ก วา งไกล ในการนํ า NIDA BUSINESS
SCHOOL กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริห ารธุรกิจ สรางและ
พัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา โดดเดน แตกตางจากสถาบันอื่น พรอม
กาวสูการเปน Business School ชั้นนําของเอเชีย
2.มีการกําหนดจุดยืนในอนาคตและมีการกําหนดทิศทางชัดเจนในการเปน
NIDA Business School สอดคลองกับ ทิศ ทางของสถาบัน ฯ ในการ
ขับ เคลื่อนใหเปน World Class University สรางองคกรเปน NIDA
MBA ที่มีชีวิตชีวา เรียนอยางมีความสุข - The lively MBA & The
living Business School ออกแบบตราสัญ ลักษณ โดยใชชื่อ NIDA
BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปนสากล
3. คณาจารยป ระจําของคณะบริห ารธุร กิจ มีคุณ ภาพและศัก ยภาพสูง มี
คุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานที่ สกอ.
กําหนด และมีสัดสวนสูงกวาเกณฑการประเมินของ สกอ.
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
1. มีร ะบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ประกอบดว ย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษาระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ ดําเนิ นงาน
การประกันคุณภาพภายในของคณะฯ
2. นํามาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มาใชในการ
กําหนดมาตรฐานตั วบ งชี้ และเกณฑ คุ ณภาพที่ส อดคล องกั บ มาตรฐานการ
อุด มศึ กษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข อง และสอดคลอ งกั บการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตลอดจน บริบ ท เอกลั กษณ และทิ ศทางการพั ฒนาของ
สถาบัน และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต
3. ผูบริหารและบุคลากรของคณะตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ ฯ
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพั ฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในระดับ
คณะ เช น นํ าผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ งวิธี ก ารสอนใน
แผนการสอนภาคการศึกษาถัดไป ตลอดจนถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การทํางานและการบริหารจัดการอื่น ๆ
5. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในตอ สถาบัน ฯ ที่ สามารถเปดเผยตอสาธารณชนได
และตรงตามเวลาที่กําหนด
6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในได
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบ QAIS และระบบ CHE QA
7. บุค ลากรในคณะ ฯ มีค วามรู ค วามเข าใจในเรื่ องการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยถือวาการประกัน คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และผูปฏิบัติงานทุกคนจะตอง
มีสวนรว มในการทํา งานตามหนาที่แ ละความรับ ผิด ชอบของตน บุ คลากรทุก
คนจึงใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ฯ เชน การทํางานตามหนาที่ใหส อดคลองกับองคประกอบคุณภาพ และ
ตัวบงชี้คุณภาพ การใหขอมูล / หลักฐาน การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา

หนา 121

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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-
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-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน กลาวคือ คณะบริหารธุร กิจไดจัดการจัดการความรู ในเรื่องการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
โดยการจัด “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริห ารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร “ เมื่อวันที่ 19-20-21ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม Rose Garden Riverside อ.สามพราน
จ.นครปฐม เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปสู
แนวทางการปฏิบัติงาน ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนการรองรับและเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป จากผลการสัมมนาครั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนา
ไดนํา ความรูที่ไ ดจ ากการสัมมนาเชิง ปฏิ บัติ การ ทั้ง จากการที่ทําการรวบรวมประเด็นความรู จากการนํา เสนอผลการฝก
ปฏิบัติและเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) รวมทั้งจากความรู ทักษะ คําแนะนําของผูมีประสบกา
รณตรง (tacit knowledge) มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)

จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
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หนา 123

2.4 ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(สมศ.)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ 1

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

หนา 124
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หนา 125

วิธีการคํานวณ
รอยละของบัณฑิต
ที่ไดงานทํา

=

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู
แลวและผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
สถาบันขอยกเวนการประเมินตัวนี้ เนื่องจากไมมีการสอนระดับปริญญาตรี
ขอมูลประกอบการพิจารณา

2551

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(คน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษา (คน)
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ปการศึกษา
2552

2553

รวม
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ (คน)
รวมผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระ (คน)
3. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา (คน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีงานทํา
กอนเขาศึกษา (คน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีงานทํา
กอนเขาศึกษา (คน)
รวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา (คน)
4. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ (คน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาตอ
(คน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอ
(คน)

2551

ปการศึกษา
2552

2553

หนา 126

รวม
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

2551

ปการศึกษา
2552

2553

หนา 127

รวม

รวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ (คน)
5. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ (คน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (คน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูตอบแบบสํารวจระดับปริญญาโท
(คน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (คน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (คน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (คน)
รวมผูตอบแบบสํารวจระดับปริญญาเอก
(คน)
รวมผูตอบแบบสํารวจ (คน)
6. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/เดือน)
- ปริญญาโทภาคปกติ (บาท/เดือน)
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (บาท/เดือน)
- ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (บาท/
เดือน)
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/
เดือน)
- ปริญญาเอกภาคปกติ (บาท/เดือน)
- ปริญญาเอกภาคพิเศษ (บาท/เดือน)
- ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ (บาท/
เดือน)
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (บาท/
เดือน)
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนเฉลี่ยของ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา

2551

ปการศึกษา
2552

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (บาท/เดือน)
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ .....
รอยละ .....
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ

2553

หนา 128

รวม
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ตัวบงชี้ 2

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต

=

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
รอผลสํารวจจาก กองแผนงาน
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย.....
คาเฉลี่ย.....
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.2-1 .......................................................................................................................................
สมศ.2-2 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ประเภทผลงาน

ป พ.ศ.
2551 (ก)

ป พ.ศ.
2552 (ข)

ป พ.ศ.
2553 (ค)

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.125
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.25
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.50
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
1.00
รวมผลงานปริญญาโทที่
ตีพิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
 ภาคปกติ

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
รวม
2551 (A)
2552 (B)
2553 (C)
(D=A+B+C)
163
164
95
422

คาผลงานถวง
น้ําหนัก
(ง*คาน้ําหนัก)
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 ภาคพิเศษ
รวม

440
603

494
658

518
613

1,452
1,874

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ .....
รอยละ .....
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.3-1 .......................................................................................................................................
สมศ.3-2 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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หนา 132

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประเภทผลงาน

ป พ.ศ.
2551 (ก)

ป พ.ศ.
2552 (ข)

ป พ.ศ.
2553 (ค)

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)

จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.125
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.25
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.50
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
1.00
รวมผลงานปริญญาเอกที่
ตีพิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ
รวม

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
รวม
2551 (A)
2552 (B)
2553 (C)
(D=A+B+C)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก
(ง*คาน้ําหนัก)
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ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ .....
รอยละ .....
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.4-1 .......................................................................................................................................
สมศ.4-2 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

หนา 134

NIDA Business School : SAR 2553

ตัวบงชี้ 5

หนา 135

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัย
ประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

=

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวม
ลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน ตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
20
20
10

ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร = 22.75 (0+5.75+0+17.00) และมีอาจารยประจําทั้งหมด 23 คน (3 ป = 69)
ดังนั้นคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงานวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 32.97
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประเภทผลงาน
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.125
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.25
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 0.50
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก 1.00
รวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ

ป พ.ศ.
2551 (ก)

ป พ.ศ.
2552 (ข)

ป พ.ศ.
2553 (ค)

0
0
0
6
8
9
0
0
0
5
6
6
11
14
15
ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ป
ป
ป

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)
0
23
0
17
40
รวม

คาผลงานถวง
น้ําหนัก
(ง*คาน้ําหนัก)
0
5.75
0
17.00
22.75
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ประจํา
 อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมอาจารยประจํา (รวมลาศึกษา
ตอ)
 นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
รวมนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษา
ตอ)
รวมอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา (รวมลาศึกษาตอ)

การศึกษา การศึกษา การศึกษา
2551 (A) 2552 (B) 2553 (C)
23
23
23

(D=A+B+C)
69

-

-

-

-

23

23

23

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

23

69

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 20
รอยละ 32.97
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.5-1 .......................................................................................................................................
สมศ.5-2 .......................................................................................................................................
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

วิธีการคํานวณ
รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

=

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวม
ลาศึกษาตอ)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ประเภทผลงาน

ป พ.ศ.
2551 (ก)

ป พ.ศ.
2552 (ข)

ป พ.ศ.
2553 (ค)

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก
(ง*คาน้ําหนัก)

 ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน ภายนอกสถาบัน

4

3

5

12

17.39

-

-

-

-

 ผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน ภายนอก
สถาบัน
รวม
จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
 อาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
 อาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ
รวมอาจารยประจํา (รวม

ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
รวม
2551 (A)
2552 (B)
2553 (C)
(D=A+B+C)
23

23

23

69

-

-

-

-

23

23

23

69
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ลาศึกษาตอ)
 นักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษา
ตอ
รวมนักวิจัยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)
รวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (รวมลา
ศึกษาตอ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

23

69

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.6-1

www.qa.nida.ac.th

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 16
รอยละ 17.39
4.35 คะแนน
บรรลุ
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ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลงาน = ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
คุณภาพ
(รวมลาศึกษาตอ)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ =
36.25 (7.25+0+0+29) และมีอาจารยประจําทั้งหมด 23 คน (3 ป = 69) ดังนั้นคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
งานวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คิดเปนรอยละ 52.54
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ประเภทผลงาน
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.25
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.50
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
0.75
จํานวนผลงานที่มีคาน้ําหนัก
1.00
รวมผลงานวิชาการ
จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
 อาจารยประจําที่

ป พ.ศ.
2551 (ก)

ป พ.ศ.
2552 (ข)

ป พ.ศ.
2553 (ค)

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)

คาผลงานถวง
น้ําหนัก
(ง*คาน้ําหนัก)

6

8

15

29

7.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

18

29

29

11
14
33
58
ขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
รวม
2551 (A)
2552 (B)
2553 (C)
(D=A+B+C)
23
23
23
69

36.25
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ปฏิบัติงานจริง
 อาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ
รวมอาจารยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)
 นักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัยประจําที่ลาศึกษา
ตอ
รวมนักวิจัยประจํา (รวม
ลาศึกษาตอ)
รวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (รวมลา
ศึกษาตอ)

-

-

-

23

23

23

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

23

69

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 30
รอยละ 52.54
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.7-1 .......................................................................................................................................
สมศ.7-2 .......................................................................................................................................

หนา 140
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม

หนา 141
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การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 2 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. รอยละของจํ านวนโครงการบริก ารวิชาการที่ใช กับ การเรีย นการสอนต อจํ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
ในปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิ จมีจํ านวนโครงการบริการวิชาการทั้ งสิ้น 27 โครงการ
และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.85 ของจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด (สมศ.8-1.1)

ประเด็น 2. รอยละของจํ านวนโครงการบริการวิ ชาการที่ใ ชกั บการวิจั ยต อจํ านวนโครงการบริ การ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
ในปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิ จมีจํ านวนโครงการบริการวิชาการทั้ งสิ้น 27 โครงการ
และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ การวิจัย 8 โครงการ คิดเป นรอยละ 29.63 ของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด (สมศ.8-2.1)

ประเด็น 3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
ในปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิ จมีจํ านวนโครงการบริการวิชาการทั้ งสิ้น 27 โครงการ
และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา - โครงการ

ประเด็น 4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
ในปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิ จมีจํ านวนโครงการบริการวิชาการทั้ งสิ้น 27 โครงการ
และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม - โครงการ

ประเด็น 5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
ในปการศึกษา 2553 คณะบริห ารธุรกิ จมีจํ านวนโครงการบริการวิชาการทั้ งสิ้น 27 โครงการ
และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา - โครงการ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ปการศึกษา
2551 (ก)

ปการศึกษา
2552 (ข)

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช
ในการพัฒนาดาน






การเรียนการสอน
การวิจัย
การปรับปรุงรายวิชา
การเปดรายวิชาใหม
การตอยอดสูตําราหนังสือ
รวมผลงานวิชาการ
รอยละของการนําความรูมาใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการปรับปรุงรายวิชา หรือการเปด
รายวิชาใหม หรือการตอยอดสูการผลิต
หนังสือหรือตํารา

ปการศึกษา
2553 (ค)
27

ปการศึกษา
2551 (ก)

ปการศึกษา
2552 (ข)

ปการศึกษา
2553 (ค)
14
8
-

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.8-1.1
สมศ.8-2.1

รวมผลงาน
3 ป (ง=ก+
ข+ค)
14
8
22
81.48

ผลประเมิน
รายการ

รวมผลงาน
3 ป (ง=ก+
ข+ค)
A

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
2 ขอ
2 ขอ
2 คะแนน
บรรลุ
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การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

วิธีการคํานวณ
รอยละของการนําความรูจาก =
การใหบริการวิชาการมาใชกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือการปรับปรุง
รายวิชา หรือการเปดรายวิชา
ใหม หรือการตอยอดสูการผลิต
หนังสือหรือตํารา

ผลรวมจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการปรับปรุง
รายวิชา หรือการเปดรายวิชาใหม หรือการตอยอดสูการ
ผลิตหนังสือหรือตํารา
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึก ษา 2553 คณะบริห ารธุรกิจ มีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 27 โครงการ และมี
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน 14 โครงการ และมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช
กับการวิจัย 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.85 และ รอยละ 29.63 ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น รอยละ 81.48 ของ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด (สมศ.8-1.1) (สมศ.8-2.1)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2551 (ก)
2552 (ข)
2553 (ค)
จํานวนโครงการบริการวิชาการ
27
(ทั้งหมด)

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนาดาน
 การเรียนการสอน

รวมผลงาน 3
ป (ง=ก+ข+ค)
14

ปการศึกษา
2551 (ก)

ปการศึกษา ปการศึกษา
2552 (ข)
2553 (ค)
14

A
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การวิจัย
การปรับปรุงรายวิชา
การเปดรายวิชาใหม
การตอยอดสูตําราหนังสือ
รวมผลงานวิชาการ
รอยละของการนําความรูมาใชกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การปรับปรุงรายวิชา หรือการเปดรายวิชา
ใหม หรือการตอยอดสูการผลิตหนังสือหรือ
ตํารา

8
22

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.8-1.1
สมศ.8-2.1

8
22

81.48

ผลประเมิน
รายการ

หนา 145

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ 30
รอยละ 81.48
5 คะแนน
บรรลุ
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การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
1.1 คณะบริห ารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่
แตกตางกัน ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม สัมมนา
การประชุม วิชาการ การวิจัย การใหคํ าปรึก ษา การบ มเพาะธุร กิจ ฯลฯ โดยใช ศัก ยภาพและความพรอ มที่ มีอยู
อาทิ คณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูง ความพรอมดานอาคารสถานที่และปจจัยที่ส นับสนุนการเรียนรู
ตาง ๆ ฯลฯ (สมศ 9 -1.1)
2) ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน แขงขัน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานความสามารถใน
การแขงขันขององคกรทางธุรกิจ และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกั บ
ตางประเทศของคณะบริห ารธุรกิ จและสถาบัน ฯ ทั้ง ในเชิ งทฤษฎี นโยบาย และการปฏิ บัติ รวมทั้ง งานวิจัยทาง
วิช าการในดานตาง ๆ ที่ เปนการสนับสนุนความสามารถทางการแขง ขัน เชน โครงการวิจั ยดา นบรรษัทภิ บาล
(Good governance) ความรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม (Corporate Social Responsibility) (สมศ

9-1.1)
1.2 การดําเนินงานบริการวิชาการเปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
2) มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล
3) มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
4) นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ ตามวงจร PDCA
(สมศ.9-1.2 สมศ.9-1.3 สมศ.9-1.4 สมศ.9-1.5)


ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
การดําเนินงานบริการวิชาการ ของศูนย ฯ มีการกําหนดแผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ โดยในปการศึกษา 2553 มีจํานวนกิจกรรม / โครงการ
ทั้งสิ้น 27 โครงการ มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนด 25 โครงการ คิดเปนรอยละ
92.59 (สมศ.9-2.1)
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ประเด็น 3. ชุมชนหรือองคกร มีผูนําหรือสมาชิก ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

โครงการที่ดําเนินการ ตามแนวทางดังกลาวมีดังตอไปนี้
1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) จั ด
อบรมเพื่อสนับสนุนใหผูที่วางงานไดมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผูประกอบการตามศักยภาพ
และความสนใจของแตละบุคคล และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานโดยการอบรมใหความรู
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดในการประกอบธุรกิจ (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และใช
เวลาอบรมบ มเพาะ 3-4 เดือน) โครงการดังกล าวเป นโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กับ คณะบริหารธุรกิจ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 (รุนที่ 1) จนถึงปจจุบัน พ.ศ.
2554 (รุนที่ 24) รวมมีการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 11 ป (สมศ.9-3.1)
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) ในสวนแผนงานเพิ่ ม
สมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุท ธและการตลาดในและตางประเทศ เปนโครงการอบรม และใหคํา ปรึก ษากับ
ธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ โครงการดังกลาวเปนโครงการความ
รวมมือระหว างกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ คณะบริหารธุร กิจ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป
พ.ศ. 2546 (รุนที่ 1) จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2554 (รุนที่ 13) รวมมีการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 9 ป (สมศ.93.2)
3. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจาก
การวิจัย และพัฒ นาของมหาวิทยาลัยมาใชในกระบวนการบ มเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ
คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวมกิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนิน
ธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไม
เสียคาใชจายใดๆ) โครงการดัง กลา วเปนโครงการความรวมมือระหวางสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับ คณะบริหารธุรกิจ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2554 รวมมีการดําเนินงาน
จนถึงปจจุบัน 4 ป (สมศ.9-3.3)

ประเด็น 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
1. โครงการเสริ มสร างผู ประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผูประกอบการตามศักยภาพและความสนใจของ
แตละบุคคล และผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ ใหเปนแหลงจางงานในสังคม ชุมชน (สมศ.9-3.1)
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2. โครงการพั ฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อ ยกระดับ ความสามารถในการแขง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) ผูเขารวมโครงการ จะไดรับ
การอบรม และคําปรึกษากับธุรกิจการผลิต เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ตลอดจน
การเพิ่ม สมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและตางประเทศ ทําใหองคกร / บริษัท มีความ
เขมแข็งมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน (สมศ.9-3.2)
3. โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวมกิจกรรม
นําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาใชในกระบวนการบมเพาะในรูปแบบ
ของ Start-up companies และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
เปนแหลงจางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (สมศ.9-3.3)


ประเด็น 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
1. โครงการเสริมสร างผูป ระกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) มี
ผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง โดยชวยทําใหกิจการและสังคม
เกิดผลดังนี้
-เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป)
-เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและแข็งแกรงขึ้น)
-เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทํา และขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น)
-เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85 (สมศ.9-3.1)
2. โครงการพั ฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อ ยกระดับ ความสามารถในการแขง ขั น
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) ผลที่ไดรับจากโครงการ
ทําใหผูเขารวมโครงการสามารถเพิ่มยอดขายไดทัน ทีกวา 2,000 ลานบาท นับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตซอนวิกฤต (สมศ.9-3.2)

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ
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เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน
สมศ.9-1.2
สมศ.9-1.3
สมศ.9-1.4
สมศ.9-1.5
สมศ.9-2.1
สมศ.9-3.1
สมศ.9-3.2

สมศ.9-3.3

ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม
ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ
คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
เอกสารการดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs
Creation : NEC)
เอกสารการดําเนืนงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve
Competitiveness Program : MDICP)
เอกสารการดําเนินงานโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)
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การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 2
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะบริ หารธุ รกิ จได กํา หนดนโยบาย และมีแผนการดําเนิน งานด านการทํา นุบํ ารุ งศิล ปะและ
วัฒนธรรม (P) ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-1.1) โดย
คณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรีย บรอยและมีป ระสิทธิภาพ (สมศ.10--1.2) มีการกําหนดกิ จกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชน สอดคลอ งกับ
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง (D) ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาส
ตาง ๆ นอกจากนี้ คณะฯ ยั งไดสงนั กศึ กษาเขารว มกิจกรรมตามแผนการดําเนิ นงานดานทํานุ บํา รุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน อาทิ -พิธีไหวครู -กิจกรรมลอยกระทง -การ
แสดงมุทิตาจิตตออาจารย -ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ (สมศ.10-1.3) อนึ่ง ในการ
ดําเนิน งานดั งกลาวมีก ารประเมิน ผลกิ จกรรมส งเสริ มและสนับ สนุ นด านศิ ลปะและวัฒ นธรรม ซึ่ งบรรจุอยูใ น
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 (งานที่ดําเนินการตอเนื่อง) : รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (C) จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตอสถาบัน ฯ และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน : งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณถัดไป (A)


ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คณะบริห ารธุรกิจ มีการประเมิน ผลกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ ง
บรรจุอยูในแผนปฏิบัติงาน ประจํา ปงบประมาณ 2553 (งานที่ ดําเนินการตอเนื่ อง) ไดกํ าหนดตัวชี้วัดแผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 ตัวชี้วัด (สมศ.10-2.1) และมีการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
100 (สมศ.10-2.2)


ประเด็น 3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจไดกําหนดนโยบาย และมีแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปรากฏในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ (สมศ.10-3.1) โดย
คณะฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (สมศ.10-3.2) มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
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แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสตาง
ๆ นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําปที่กลุมงานกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินงาน อาทิ -พิธีไหวครู -กิจกรรมลอยกระทง -การ
แสดงมุทิตาจิตตออาจารย -ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง จัดใหมีพิธีผูกขอมือรับขวัญนองใหมในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต ฯลฯ (สมศ.10-3.3)


ประเด็น 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
คณะบริหารธุรกิจมีการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวาระและโอกาส
ตาง ๆ กอใหเ กิดประโยชนและมีคุณคาตอสังคม โดยการสงนั กศึกษาเขารวมกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒนธรรมประจํ าป ที่ก ลุม งานกิ จการนัก ศึก ษาเป นผูดํ าเนิน งาน อาทิ -พิธี ไหวครู กิจกรรมลอยกระทง -การแสดงมุทิตาจิตตออาจารย -ปฐมนิเทศนักศึกษา ปละ 2 ครั้ง จัดใหมีพิธีผูกขอมือ
รับ ขวัญ น อ งใหมใ นกิ จ กรรมปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาใหมข องโครงการ -จั ด กิ จ กรรมสรงน้ํ าพระในวัน สงกรานต
นอกจากนี้ ในระดับสถาบัน ฯ ก็ยังไดมีการรณรงควัฒนธรรมการตรงตอเวลา โดยจําทําโปสเตอรและติดเผยแพร
ไปตามคณะ / หน วยงาน ตางๆ ทั่ วทั้งสถาบัน กอใหเกิดประโยชนแ ละสรางคุณคาในการสรางจิตสํานึกแก
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหเห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม


ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ
ในปการศึกษา 2553 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2 คน ไดรับรางวัลในการประกวดคํา
ขวัญสรางวัฒนธรรมตรงตอเวลาสําหรับนักศึกษา ประชาคมนิดาและบุคคลทุกระดับ (สมศ.10-4.1) ซึ่งจัดโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและมีพิธีมอบรางวัลใหแกผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ซึ่งเปนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวนเงิน 4,000.- บาท ไดแก นายพลวรรษ ประเสริฐศุภวิทย นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ “พัฒนาตัวเรา พัฒนาชาติไทย นิดารวมใจ ใสใจตรงตอเวลา”
2) รางวัลชมเชย จํานวนเงิน 1,000.- บาท ไดแก นายกฤษดา อัปมะเตย นักศึกษาคณะบริหารธุร กิจ คํา
ขวัญ “รู-รักษาเวลา เปนจุดเริ่มตนของการนําพาใหชาติเจริญ”
ลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
4 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สมศ.10-1.1
สมศ.10-1.2
สมศ.10-1.3

สมศ.10-2.1
สมศ.10-2.2
สมศ.10-3.1
สมศ.10-3.2
สมศ.10-3.3
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แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง
กิ จ กรรมสงกรานต กิ จ กรรมงานป ใ หม พิ ธี ผู ก ข อ มื อ รั บ ขวั ญ น อ งใหม ใ นกิ จ กรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ประจําปงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2553 ของคณะบริหารธุรกิจ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
รูปถายการเขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน พิธีไหวครู กิจกรรมลอยกระทง
กิ จ กรรมสงกรานต กิ จ กรรมงานป ใ หม พิ ธี ผู ก ข อ มื อ รั บ ขวั ญ น อ งใหม ใ นกิ จ กรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโครงการ
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การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 2
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
ระดับสถาบันฯ ไดจัดทําประกาศสถาบันเรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา ประจําป
งบประมาณ 2554 เพื่ อรณรงค การสรางวัฒ นธรรมตรงตอเวลา ใหมีก ารสร างบรรยายกาศการเปลี่ ย นแปลง
ภาพลักษณของนิดาและสรางคุณสมบัติที่ดีใหประชาคมนิดา (สมศ.11-1.1) และไดจัดโครงการรณรงควัฒนธรรม
ตรงตอเวลา (สมศ.11-1.2) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคานิยมรวมของสถาบัน WISDOM ซึ่งประกอบดวย World Class,
Innovation, Social Responsibility, Discipline, Open Mindedness, Morality โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อให
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันตระหนักถึงการตรงตอเวลา ที่สะทอนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต การมี
วินัย การเคารพสิทธิของผูอื่น
ระดับคณะฯ มีการจัดกิจกรรมโครงการที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี และมีนักศึกษาคณะบริห ารธุรกิจเขารวมการประกวดคําขวัญสรางวัฒนธรรมตรงตอเวลาสําหรับ
นักศึกษา ประชาคมนิดาและบุคคลทุกระดับ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และไดรับรางวัลที่ 1
คือ นายพลวรรษ ประเสริฐศุภวิทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ “พัฒนาตัวเรา พัฒนาชาติไทย นิดารวมใจ
ใสใจตรงตอเวลา” และรางวัลชมเชย คือ นายกฤษดา อัปมะเตย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คําขวัญ “รู-รักษา
เวลา เปนจุดเริ่มตนของการนําพาใหชาติเจริญ” (สมศ.11-1.3)
ในการนี้ สถาบัน ฯ ได จัด พิธี มอบรางวัลใหแ กผู ที่ไ ดรั บรางวัลดั งกล าวในวัน ที่ 12 พฤษภาคม
2554 ซึ่งเปนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อปลูกฝงคานิยมในการตรงตอเวลาใหแกนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาที่
สถาบัน และจัด แสดงดนตรี เวทีเสวนา เดินรณรงควัฒ นธรรมตรงตอเวลาตามคณะ/สํานัก/หนวยงานภายใน
สถาบัน และนําคําขวัญไปผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธใหประชาคมทราบ ตามชองทางตาง ๆ


ประเด็น 2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 2,125 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน หองประชุม หองพักอาจารย หองเรียน หอง
สุขาสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่ว ไป และหองใชสอยตาง ๆ สวนชั้ น 9-10 เป นหองเรี ยน
หอ ง English Club ห องประชุม เล็ ก หอ งสุ ขาสําหรับ นัก ศึกษาและบุค คลทั่วไป อาคารสถานที่ร อบบริ เวณ
ดังกลาวมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท Mutcha มาทําความสะอาดทุกวัน เวลาทําการ
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เพื่อใหบริเวณคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 และ ชั้น 9-10 เปนพื้นที่ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และการมีสุขอนามัยที่ดี
ของบุคลากรและผูมาใชส ถานที่ นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังมีการตกแตงอยางสวยงาม มีความสุนทรียดวย
ตนไม ดอกไม รูปภาพตาง ๆ มีการจัดทํา 5 ส ในสถานที่ทํางานที่สํานักงานคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 ตลอดจนทํา
การปรับ ปรุ งสถานที่สํ านัก งานคณะบริห ารธุร กิจ ชั้ น 8 และ ชั้น 9-10 อาคารบุญ ชนะ อั ตถากร เพื่อ สรา ง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข คณะบริหารธุร กิจไดพยายาม
สรางองคกรเปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข - The lively MBA &
The living Business School ออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชชื่อ NIDA BUSINESS SCHOOL เพื่อความเปน
สากล และทําการเผยแพรออกไปสูสาธารณะในวงกวาง (สมศ.11-2.1)


ประเด็น 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจได นําไมดอก ไมประดับ ภาพวาด ตาง ๆ มาจัดในบริเวณที่ทําการคณะ เพื่อ
ปรั บ แต งและรั ก ษาภู มิทั ศนใ ห ส วยงาม สอดคล องกั บ ธรรมชาติแ ละเป นมิตรกั บ สิ่ง แวดล อม มีก ารจั ด วาง
เฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ โซฟา โตะทํางาน แบงหองทํางานเปนสัดสวน ไดอยางลงตัวและมีความเหมาะสม สราง
บรรยากาศบริเวณ ชั้น 9-10 เปน NIDA MBA ที่มีชีวิตชีวา นักศึกษาสามารถเรียนไดอยางมีความสุข - The
lively MBA & The living Business School (สมศ.11-3.1)
นอกจากนี้ บริ เวณรอบสถาบัน บั ณฑิ ตพั ฒ นบริ หารศาสตร ยัง มีพื้น ที่ ภูมิทัศ น ที่ส วยงามตาม
ธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั่วสถาบัน เชน สวนน้ําตกนอมเกลา สวนน้ําตกสายมาน สวนน้ําพัฒนธารา
สวนหยอมบริเวณอาคารสยามบรมราชกุม ารี สวนหยอ มอาคารบุญชนะ สวนหยอ มอาคารมาลั ย หุวะนันทน
สวนหยอมอาคารนันทนาการ สวนหยอมอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา สวนหยอมดาดฟานวมินทร สวนหยอม
อาคารสํานัก งานอธิการบดี สวนหยอมอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สวนหยอมบริเวณอาคารลานจอดรถ สวน
บริเวณริมรั้วสถาบันทั้งหมด สวนบริเวณดานขางสนามเปตอง และสวนรอบสนามฟุตบอล สวนภายในสถาบันจะ
ประกอบไปดวยไมยืนตนขนาดใหญใหความรมรื่น มีดอกสีสันสวยงาม บางชนิดยังสงกลิ่นหอม และไมขนาดเล็กที่
มีสีสันของใบและดอกที่สดใสงดงาม และบริเวณสวนน้ําตกนอมเกลาและสวนน้ําพัฒนธารามีการเลี้ยงปลา ทําให
สวนดูมีชีวิตชีวา เปนธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งภูมิทัศ นภายในสถาบันทั้งหมดไดมีการบํารุง ดูแลรักษาโดยการตัดแตง
การตัดหญา การใสปุยพรวนดิน ซึ่งปุยที่ใสนั่นเปนปุยอินทรียชีวภาพ ปุยคอก และปุยหมักที่เจาหนาที่กลุมงาน
ภูมิ สถาป ตย ได ผลิตขึ้น แล วนํ ามาใชภ ายในสวนของสถาบัน ซึ่ งจะทํ าใหไ มเปน พิษกับสิ่ งแวดลอ ม การฉีด พน ยา
และการใชน้ําเสียที่ผานการบําบัดมารดน้ําตนไม ซึ่งเปนการใชน้ําที่เกิดความคุมคาเปนอย างมาก ซึ่งการจั ดสวน
ดังกลาวเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสวยงาม มาประดับตกแตงใหเกิดความสวยงามเพิ่มขึ้น
ชวย
กระตุ นใหผูพ บเห็น เกิดความสนใจอยากรู อยากศึ กษา ทํา ให พื้น ที่มี ขอบเขตเป นสัด สว นเปน ที่ร วมของพรรณไม
นานาชนิดและชวยอนุรักษวัสดุอุปกรณที่นําไปใชในการจัดภูมิทัศน ลดเสียงรบกวน ฝุนละอองจากภายนอก เพราะ
พรรณไมและสิ่งกอสรางประดับสวนจะเปนกําแพงขวางกั้นได ทําใหอากาศบริสุทธิ์ขึ้น เพราะตนไมและสนามหญา
จะชวยกรองอากาศเสียใหเปนอากาศดีและลดการกระจายของเชื้อโรค ทําใหสถาบันดูเดน รมรื่น สวยงาม อีกทั้งยัง
ชวยปดบังสวนที่ไมนาดู เชน บริเวณที่สกปรกรกรุงรัง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ ความสวยงามของสวนดังกลาวจะชวยทําใหผู
พบเห็นเกิดความสุขกายสบายใจเปนการผอนคลายความเครียดไดดวย (สมศ.11-3.2)
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ประเด็น 4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
คณะบริหารธุรกิจ จัดบริเวณพื้นที่ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อใหส ามารถปรับ
ใชเปนพื้นที่สําหรับจัดกิ จกรรมทางวัฒนธรรมตามวาระและโอกาสได เชน บริเวณหองโถงกวาง หนาห อง 813
ชั้น 8 ใชสําหรับจัด กิจกรรมสรงน้ําพระในวันสงกรานต, มีบอรดสําหรับเผยแพร กิจกรรม, บริเ วณทางเดินไป
หองเรียน ชั้น 10 สามารถติดปายเผยแพรขาวสารตาง ๆ, บริเวณโถงกวาง ชั้น 9 ที่ใชเปนที่จัดเลี้ยงอาหารวาง
สําหรับนักศึกษา สามารถปรับใชในการจัดกิจกรรมตามวาระและโอกาสตาง ๆ ได
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม อาทิ
พื้นที่ตักบาตร ใชสําหรับกิจกรรมตักบาตรทุกวัน พุธ โดยนิมนตพระสงฆจากวัดพิชัย จํานวน
5 รูป เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดรวมกันทําบุญตักบาตร
หองละหมาด ใชสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจัดใหมีอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
สวนน้ําพัฒนธารา ใชจัดงานประเพณีสงกรานต และประเพณีลอยกระทง โดยไดรับการปรับปรุง
และตกแตงใหเปนสวนน้ําที่สวยงาม รมรื่น เหมาะสําหรับใชในการจัดกิจกรรมไดหลากหลาย
พื้นที่ทางวัฒนธรรมทั้ง หมดนี้ไ ดรับการดูแลและบํารุงรักษา รวมถึงการทําความสะอาดเป น
ประจําทุกวัน มีการตรวจพื้นที่และดูแลโดยบุคลากรของกองกลาง (สมศ.11-4.1)


ประเด็น 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
อางอิงผลการดําเนินงานระดับสถาบันฯ ซีงสรุปไดดังนี้

ในปการศึกษา 2553 สถาบันจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา โดยมี
กลุ มงานวิจั ย และพั ฒ นา กองแผนงาน เป น หน วยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น การ ซึ่ ง สามารถแบ ง
การสํารวจไดดังนี้
1) บุคลากร สถาบันไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยแบงการสํารวจออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภายในสถาบัน
สวนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน - จัดกลุมการ
วิเคราะหออกเปนสวน ๆ ประกอบดวย หองพยาบาล ทัศนยีภาพของสถาบัน หองน้ํา หองอาหาร/รานคา สถานที่
ออกกําลังกาย สถานที่จอดรถ ธนาคาร/รานคาภายนอกมาใหบริก าร
การสงเสริม คุณภาพชี วิตและการ
สรางวัฒนธรรมที่ดี ตอองคก ร โดยสํ ารวจจากบุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานภายในสถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร
พบวา ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5)
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รายละเอี ย ดตามรายงานการสํ า รวจความพึ ง พอใจต อ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ประจําปการศึกษา 2553 (สมศ.11-5.1)
2) นักศึก ษา สถาบันไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาตอคุณภาพการใหบ ริก ารของ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ซึ่ ง แบบสํ า รวจจะครอบคลุ ม การบริ ก ารที่ ส ถาบั น จั ด ให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ดานบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นานั ก ศึ กษา ดานบริ ก ารสิ่ ง อํานวยความสะดวกที่ จํ าเป น อื่น ๆ ดานระบบ
สาธารณู ปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ/อาคารสถานที่ ภูมิ ทัศน โดยสํารวจ
จากนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิ เศษ (กทม.) และระดับปริ ญญาเอก จํานวน 1,236 คน พบว า ใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดตามรายงานการสํารวจความพึ งพอใจของนักศึก ษาต อคุณภาพการใหบ ริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 (สมศ.11-5.2)
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.11-1.1
สมศ.11-1.2
สมศ.11-1.3
สมศ.11-2.1
สมศ.11-3.1
สมศ.11-3.2
สมศ.11-4.1
สมศ.11-5.1
สมศ.11-5.2

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา(อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)
โครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา (อางอิงขอมูลกลุมงานกิจการนักศึกษา)
ประกาศ ผลการประกวดคําขวัญโครงการรณรงควัฒนธรรมตรงตอเวลา ประจําป
งบประมาณ 2554
การปรับแตงบริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
การปรับแตงบริเวณ ชั้น 8, 9-10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
แฟมรายงานผลการปรับแตงและรักษาภูมิทัศน ปการศึกษา 2553
(อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
แฟมการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
รายงา นการสํ ารวจค วามพึ งพอใจ ต อ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ประจําปการศึกษา 2553 (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 (อางอิงขอมูลระดับสถาบัน)
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การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน

ระดับคณะไมตองประเมิน

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
..... คะแนน
..... คะแนน
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.12-1 .......................................................................................................................................
สมศ.12-2 .......................................................................................................................................

หนา 159

NIDA Business School : SAR 2553

ตัวบงชี้ 13

หนา 160

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลประเมิน
ป 2553
รายการ
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
เปาหมาย
..... คะแนน
ผลการดําเนินงาน
..... คะแนน
คะแนนอิงเกณฑ
.... คะแนน
การบรรลุเปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ
รายการหลักฐาน
สมศ.13-1 .......................................................................................................................................
สมศ.13-2 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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การพัฒนาคณาจารย

เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตําแหนงทางวิชาการ คาน้ําหนัก จํานวน คิดเปน คาน้ําหนัก จํานวน คิดเปน
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม
วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
(ผลลัพธ 6.83)

0
1

0
0

0
0

2
3

1
0

2
0

3
6

0
0
0

0
0
0

5
8

1
0
2

5
0
7

=

ปริญญาเอก
คา
จํานวน คิดเปน
น้ําหนัก
5
2
10
6
6
36
8
10

13
0
21

104
0
150

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

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ป 2551-2553 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา = 157 (7+150) และมี
อาจารยประจําทั้งหมด 23 คน ดังนั้นคาดัชนีคุณภาพอาจารย คิดเปน 6.83
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.14-1

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาดัชนี 6
คาดัชนี 6.83
5 คะแนน
บรรลุ

ตารางรายชื่ออาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หนา 162
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ตัวบงชี้ 15

หนา 163

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน

=

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ตนสังกัด
จํานวนป

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ๓ ปยอนหลังเปนคะแนนของตัว
บงชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมินภายนอก)
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553
คิดเปนคะแนน คาเฉลี่ย 4.86

คณะบริหารธุรกิจ มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.51
คาเฉลี่ย 4.86
4.86 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.15-1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2553
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

หนา 164
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ตัวบงชี้ 16

ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน

ตัวบงชี้ 16.1

ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ในระดับคณะไมตองประเมินตัวบงชี้นี้

คณะ/สํานักมีผลการดําเนินงาน .............ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
  ประเด็น 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจอละวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาอยูในระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
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  ประเด็น 5. ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
..... ขอ
..... ขอ
..... ขอ
.... คะแนน
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.1-1.1 .......................................................................................................................................
สมศ.16.1-2.1 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.8-1.1 หมายถึ ง หลั ก ฐานของตั วบ งชี้ สมศ. 8 ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1 โดยเป น
หลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.8-1.2 หมายถึ ง หลั ก ฐานของตั วบ งชี้ สมศ. 8 ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1 โดยเป น
หลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 16.2

หนา 167

ผลการพัฒนาบัณฑิตใหเกิดอัตลักษณตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบัน

เกณฑการพิจารณา
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตวามีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
รอยละ .....
รอยละ .....
รอยละ .....
.... คะแนน
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.2-1 .......................................................................................................................................
สมศ.16.2-2 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.1-1 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.1-2 หมายถึง หลักฐานของตัวบงชี้ สมศ. 1 โดยเปนหลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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ตัวบงชี้ 17
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ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 2
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะ/สํานักมีผลการดําเนินงาน .............ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้
  ประเด็น 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
  ประเด็น 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
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  ประเด็น 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........
ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
..... ขอ
..... ขอ
..... ขอ
.... คะแนน
.... คะแนน
บรรลุ/ไมบรรลุ
บรรลุ/ไมบรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.17-1.1 .......................................................................................................................................
สมศ.17-2.1 .......................................................................................................................................
(หมายเหตุ

การอางอิงหมายเลขหลักฐาน ใหทุกคณะ/สํานัก ใชหลักการดังนี้
หมายเลขตัวบงชี้ – เกณฑมาตรฐานที่.หลักฐานชิ้นที่
ตัวอยาง
- สมศ.8-1.1 หมายถึ ง หลั ก ฐานของตั วบ งชี้ สมศ. 8 ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1 โดยเป น
หลักฐานชิ้นที่ 1
- สมศ.8-1.2 หมายถึ ง หลั ก ฐานของตั วบ งชี้ สมศ. 8 ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1 โดยเป น
หลักฐานชิ้นที่ 2 เปนตน)
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

หนา 170
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ตัวบงชี้ 18

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

ประเด็นที่1

“ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานนโยบายรัฐบาล ”

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

หนา 171

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน
ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอมที่
มีอยู อาทิ คณาจารย ที่มี คุณ วุฒิและประสบการณ สูง ความพรอ มดานอาคารสถานที่แ ละปจจั ยที่ สนับ สนุน การ
เรียนรูตาง ๆ ฯลฯ (สมศ 18.1 -1.1)
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) (สมศ 18.1-1.1)
1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
สังคมในดานนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางอาชีพแกป ระชาชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชมหรือสังคม ไดแก
1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)
3 ) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI)
1.3 การดําเนินงานบริการวิชาการ และ การดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม

NIDA Business School : SAR 2553

หนา 172

2) มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล
3) มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ไมต่ํากวารอยละ 80
4) นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ
ตามวงจร PDCA
(สมศ.18.1-1.2 สมศ.18.1-1.3 สมศ.18.1-1.4 สมศ.18.1-1.5)


ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
การดําเนินงานบริการวิช าการ ของศูนย ฯ และการดํ าเนินงานทั้ง 3 โครงการ มีการกํา หนด
แผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ โดยในปการศึกษา
2553 มีจํานวนกิจกรรม / โครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่
กําหนด 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.59 สวนการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนด และบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 (สมศ.18.1-2.1)


ประเด็น 3.

มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน



ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาสังคมในดานนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางอาชีพแกประชาชน และ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม ไดแก

1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) เปน
โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมให
ประสบผลสํา เร็ จมากที่ สุด พร อมกาวไปสูก ารเป นผูประกอบการในธุร กิจ SMEs ไดอ ยา งมั่ นคง ตลอดจนเพื่ อ
สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ใหมี
โอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง และเพิ่ มความเข มแข็ง แกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (๒ ปแรก) ให
สามารถอยูรอด และรักษาสถานภาพการจางงานไวได (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และ
ใชเวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน)
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดั บความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) เปนโครงการความ
รวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศู นยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริห ารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและ
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ตางประเทศ เปน โครงการอบรม และใหคํ าปรึ กษากับธุรกิ จการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน ของ
ผูประกอบการ
3) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา กระทรวงศึกษาธิ การ และ ศูน ยน วัต กรรมทางธุรกิ จ คณะบริ หารธุ รกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมา
ใชใ นกระบวนการบมเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวม
กิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน
และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไมเสียคาใชจายใดๆ)


ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ
ผูเขารวมโครงการตางๆ ภายใตการบริห ารงานของศูน ยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดรับรางวัล และเผยแพรสูสาธาณชนในวงกวาง (พรอมภาพประกอบ) ดังนี้
1) ผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 2553
1. คุณฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ (บริษัท ขนมแมยิ่ง จํากัด) รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริ ม
อุตสาหกรรม ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
2. คุณกาญจนา สมุหวิญู (Jenathethird Co.Ltd.) รับ โล NEC AWARD จากกรมสงเสริมอุตสาหกรร
ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
3. คุณกบวรการ เทพวัลย (สลัดผักปลอดสารพิษ น้ําสลัดสด Mix-ins - ผูชายขายผัก)
ได รั บ รางวัล แห ง ความภาคภู มิ ใ จ จากสํ านั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม สสว. และ
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล และ ธนาคารกสิก รไทย รวมกับ สถานีโทรทั ศนด าวเทีย มชองเถาแก ผนึก กําลั ง คัดเลือ ก
ผูประกอบการที่มีความโดดเดนดานบริห ารธุรกิจ จาก 148 กิจการ SMEs ทั่วประเทศ ผลปรากฏวา บริษัท คาเอรุ
จํากัด (ผูชายขายผัก) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Platinum ดาน การรับผิดชอบตอสังคม CSR เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2553 ที่ ศูนยการคา Central World\ และออกรายการ เชลลชวนชิม, SME ตีแตก, รายการชิมไปบน
ไป, รายการผูหญิง.com ฯลฯ
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2) ผูเข ารว มโครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อยกระดับความสามารในการ
แขงขัน (MDICP) ป 2553

1. บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากั ด ไดรับ รางวั ล “องคกรดีเด น” จากการเขารวมโครงการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve
Competitiveness Programme: MDICP) โดยมี นายอิทธิ พล ธาราเกษมผูช วยกรรมการผู จัดการเปน
ตัวแทน รับมอบรางวัลจากนายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนายอิทธิพล ผูบริหาร
บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด กลาววา บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรี ตสําเร็จรู ป
อาทิ พื้ นตั น พื้น กลวง เสาเข็ม และเสาไฟฟา เปน ตน โดยมีตลาดหลั กอยูในพื้น ที่ 5 จัง หวัด ภาคเหนื อ
ตอนบนของประเทศ บริษัทฯไดเขารวมโครงการ MDICP 3 แผนงาน ผลลัพธที่ไดทําใหบริษัทสามารถลด
อัตราของเสี ยไดรอยละ 5 มีตนทุนการผลิตลดลงถึงร อยละ 12 และมี ยอดขายเพิ่ม ขึ้นอีกกวารอยละ 10
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดวางเปาหมายการทํางานเพื่อเปนผูนําในดานธุรกิจผลิตภัณฑวัสดุกอสรางสําเร็จรูปใน
ภาคเหนือตอนบน และมุงมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รวมถึงการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตลอดจนการสรางสรรค คิดคน และพัฒ นาผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป
ออกสูตลาดใหไดอยางสม่ําเสมอ

หนึ่ ง ในความสํ า เร็ จ ของกิ จ การที่ เ ข า ร ว มโครงการ MDICP
(ภายใต ก ารบริ ห ารงานของ
ศูน ยนวัต กรรมทางธุรกิจ) ในงานมอบเกียรติบั ตรและกิ จกรรมเผยแพรผ ลงานโครงการฯ จัดขึ้น ณ
โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพฯ เมื่อ 26 มีนาคม 2553
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2. นายสมนึก โอวุฒิธรรม ผูบริหารบริษัท ลี้กิจเจริญแสง จํากัด กลาววา ผลลัพธที่ไดจากการเพิ่ม
สมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธ และการตลาดในและตางประเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูผลิตหลอดไฟไทย และเริ่ม
เปนที่รูจักในทองตลาดภายใตเครื่องหมายการคา LKS บริษัทฯ ไดเขารวม MDIDP 5 แผนงาน ทําใหสามารถ
พัฒนาเครื่องจักรและระบบซอมบํารุง จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเดิม 60 % เพิ่มขึ้นเปน 95 % และ
เพิ่มยอดขายไดถึง 31.7 % มีการพัฒนาระบบคลังสินคาแบบ Rest in time มีการจัดวางระบบบัญชี ระบบ
งบประมาณ และระบบบัญชีตนทุน ตลอดจนวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ (TRM) สําหรับวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเขารวมโครงการยังทําใหเกิดเครือขายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ สมาชิกพรอมที่จะกาวเดินและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนําพาธุรกิจใหมีความมั่นคงและแข็งแกรงยิ่งขึ้น
ตอไป
อี ก หนึ่ ง ในความสํ า เร็ จ ของกิ จ การที่ เ ข า ร ว มโครงการ MDICP
ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ)

(ภายใต ก ารบริ ห ารงานของ

วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ ทานชัย
วุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีแสดงความยินดี ความสําเร็จใน
งาน “12 ป MDICP กับการพัฒนา SMEs ไทย สูทศวรรษหนาอยางยั่งยืน” โดย นายสันเรก อุลปาทร ประธานบริษัท MDICP
Holding เปนตัวแทนสมาชิก MDICP ทุกรุน กลาวขอบคุณทานชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทานอาทิตย วุฒิคะโร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ทานมนู เลียวไพโรจน ประธานมูลนิธิเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
ผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจน อาจารยที่ปรึกษา และผูบริหารโครงการ MDICP ทุกรุน
ภายในงานไดรับเกียรติจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในงาน
“12 ป MDICP กับการพัฒนา SMEs ไทย สูทศวรรษหนาอยางยั่งยืน” พรอมมอบรางวัล MDICP Award ประจําป 2553
และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสงเสริม SMEs ไทย ใหกาวสูการทําธุรกิจใน
ทศวรรษใหมอยางยั่งยืน” โดยมีสมาชิก MDICP ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เขารวมงานกวา 400 คน

NIDA Business School : SAR 2553

หนา 177

สรุปรางวัล MDICP AWARD ป 2553

MDICP Award ประเภท “การเพิ่มผลผลิต”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ยู เอ็ม ซี ไดคาสติ้ง จํากัด
2. บริษัท ฟวเจอรซายน จํากัด
3. บริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด
4. บริษัท กาฬสินธุ คอนกรีต จํากัด
MDICP Award ประเภท “การบริหารงานคุณภาพ”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท คิว.ที.ซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด
3. บริษัท ไบโอแลป จํากัด
4. บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด
MDICP Award ประเภท “การจัดการพลังงาน”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด
2. บริษัท คอทโก พลาสติกส จํากัด
MDICP Award ประเภท “การจัดการโลจิสติกส”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด
MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคแบรนด”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด
2. บริษัท แฟมิลี่ จํากัด
MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคนวัตกรรม”
สถานประกอบการขนาดกลาง
1. บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด
2. บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท โกรเวล แอบเบรซิฟ (ไทยแลนด) จํากัด
2. บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด
3. บริษัท เจ อาร เอ็ม เจริญมิตรกรุป จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. โรงงาน บุญญะศานต จํากัด
2. บริษัท จี ไอ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท อินเตอร อโกรเทค (ประเทศไทย) จํากัด4. บริษัท ที ซี พี อินดัสท
รี้ จํากัด
5. บริษัท วิริยะ เครป จํากัด
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อัลตา เวิรค จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท มีโชค ขนสง จํากัด
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท สยามพูลทรัพย อินเตอรเคมิคัล จํากัด
2. บริษัท เอส เค อินเตอรฟูดส จํากัด

สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด
2. บริษัท เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
3. บริษัท ซีซี ออโตพารท จํากัด
4. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด
5. บริษัท ซัม ซิสเท็ม จํากัด
MDICP Award ประเภท “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด
1. บริษัท อัจฉรา ซิลเวอร จํากัด
2. บริษัท ศรจินดา สหกิจ จํากัด
3. บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด
MDICP Award ประเภท “ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร (QWL)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอเชียพริซิซั่น จํากัด
1. บริษัท เอส เอ็ม ซี คอรปอเรชั่น จํากัด
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ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.18.1-1.1 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน

สมศ.18.1-1.2
สมศ.18.1-1.3
สมศ.18.1-1.4
สมศ.18.1-1.5
สมศ.18.2-2.1

ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม
ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ
คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
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ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

ประเด็นที่ 2

“ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานเศรษฐกิจ ”

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

หนา 179

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 คณะบริหารธุรกิจ มีหนวยงานที่ดําเนินการดานบริการวิชาการ 2 หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกัน
ไดแก
1) ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ทําหนาที่ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การวิจัย การใหคําปรึกษา การบมเพาะธุรกิจ ฯลฯ โดยใชศักยภาพและความพรอมที่
มีอยู อาทิ คณาจารย ที่มี คุณ วุฒิและประสบการณ สูง ความพรอ มดานอาคารสถานที่แ ละปจจั ยที่ สนับ สนุน การ
เรียนรูตาง ๆ ฯลฯ (สมศ 18.2 -1.1)
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) (สมศ 18.2-1.1)
1.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
สังคมในดานเศรษฐกิจ และ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม ไดแก
1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP)
3 ) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI)
1.3 การดําเนินงานบริการวิชาการ และ การดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ เปนไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร และไดมีการวางขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
2) มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแลว เชน ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล
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3) มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ไมต่ํากวารอยละ 80
4) นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในดานตางๆ ใหดีขึ้นอยูเสมอ
ตามวงจร PDCA
(สมศ.18.2-1.2 สมศ.18.2-1.3 สมศ.18.2-1.4 สมศ.18.2-1.5)


ประเด็น 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
การดําเนินงานบริการวิช าการ ของศูนย ฯ และการดํ าเนินงานทั้ง 3 โครงการ มีการกํา หนด
แผนงานและกิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ โดยในปการศึกษา
2553 มีจํานวนกิจกรรม / โครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ มีการดําเนินงานโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่
กําหนด 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.59 สวนการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ มีการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนด และบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 (สมศ.18.2-2.1)


ประเด็น 3.

มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน



ประเด็น 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
โครงการหรือกิ จกรรมที่ดํ าเนินการโดยศูน ยน วัต กรรมทางธุ รกิ จซึ่ งเป นเรื่อ งชี้นํา ปอ งกัน หรือ
แกปญหาสังคมในดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชมหรือสังคม ไดแก

1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) เปน
โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและสรางผูประกอบการใหมให
ประสบผลสํา เร็ จมากที่ สุด พร อมกาวไปสูก ารเป นผูประกอบการในธุร กิจ SMEs ไดอ ยา งมั่ นคง ตลอดจนเพื่ อ
สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ใหมี
โอกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง และเพิ่ มความเข มแข็ง แกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (๒ ปแรก) ให
สามารถอยูรอด และรักษาสถานภาพการจางงานไวได (อบรมฟรี/เปดรับสมัครตลอดป ไมเสียคาใชจายใดๆ และ
ใชเวลาอบรมบมเพาะ 3-4 เดือน
ผลการดําเนินงานโครงการกอใหเกิดผลกระทบทีเปนประโยชน สรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน /
องคกรใหมีความเขมแข็ง โดยชวยทําใหกิจการและสังคม เกิดผลดังนี้
-เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (สงคืนแกประเทศในรูปของภาษีเงินไดตอปทุกป)
-เกิดการลงทุนตั้งแต 1.0 ลานบาท ขึ้นไป (เปนการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจใหใหญและแข็งแกรงขึ้น)
-เกิดการจางงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เปนการชวยเหลือชุมชนใหมีงานทํา และขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น)
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-เกิดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85 (สมศ.9-3.1)

2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดั บความสามารถในการแขงขัน
(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) เปนโครงการความ
รวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศู นยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริห ารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดในและ
ตางประเทศ เปน โครงการอบรม และใหคํ าปรึ กษากับธุรกิ จการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน ของ
ผูประกอบการ
ผลที่ไ ดรั บจากโครงการทําให ผูเขารวมโครงการสามารถเพิ่ มยอดขายไดทันทีกวา 2,000 ลา น
บาท นับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตซอนวิกฤต (สมศ.9-3.2)
3) โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา กระทรวงศึกษาธิ การ และ ศูน ยน วัต กรรมทางธุรกิ จ คณะบริ หารธุ รกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยการนําองคความรูและผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมา
ใชใ นกระบวนการบมเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ใหกับ คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ที่เขามารวม
กิจกรรม และเกิดเปนผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จ ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนเปนแหลงจางงาน
และสรางรายไดใหแกประเทศตอไป (รับสมัครผูประกอบการตลอดป และไมเสียคาใชจายใดๆ)


ประเด็น 5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ
ผูเขารวมโครงการตางๆ ภายใตการบริห ารงานของศูน ยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดรับรางวัล และเผยแพรสูสาธาณชนในวงกวาง (พรอมภาพประกอบ) ดังนี้
1) ผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 2553
1. คุณฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ (บริษัท ขนมแมยิ่ง จํากัด) รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
2. คุณกาญจนา สมุหวิญู (Jenathethird Co.Ltd.) รับโล NEC AWARD จากกรมสงเสริมอุต
สาหกรร ในงาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
3. คุณกบวรการ เทพวัลย (สลัดผักปลอดสารพิษ น้ําสลัดสด Mix-ins - ผูชายขายผัก)
ได รั บ รางวัล แห ง ความภาคภู มิ ใ จ จากสํ านั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม สสว. และ
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล และ ธนาคารกสิก รไทย รวมกับ สถานีโทรทั ศนด าวเทีย มชองเถาแก ผนึก กําลั ง คัดเลือ ก
ผูประกอบการที่มีความโดดเดนดานบริห ารธุรกิจ จาก 148 กิจการ SMEs ทั่วประเทศ ผลปรากฏวา บริษัท คาเอรุ
จํากัด (ผูชายขายผัก) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Platinum ดาน การรับผิดชอบตอสังคม CSR เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2553 ที่ ศูนยการคา Central World\ และออกรายการ เชลลชวนชิม, SME ตีแตก, รายการชิมไปบน
ไป, รายการผูหญิง.com ฯลฯ
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2) ผูเข ารว มโครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อยกระดับความสามารในการ
แขงขัน (MDICP) ป 2553

1. บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํ ากัด ไดรั บรางวัล “องคกรดีเดน” จากการเขารวมโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่อยกระดับความสามารถการแขง ขัน (Manufacturing Development to
Improve Competitiveness Programme: MDICP)
2. นายสมนึก โอวุฒิธรรม ผูบริหารบริษัท ลี้กิจเจริญแสง
สรุปรางวัล MDICP AWARD ป 2553
MDICP Award ประเภท “การเพิ่มผลผลิต”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท ยู เอ็ม ซี ไดคาสติ้ง จํากัด
1. บริษัท โกรเวล แอบเบรซิฟ (ไทยแลนด) จํากัด
2. บริษัท ฟวเจอรซายน จํากัด
2. บริษัท บูรณาพากรุป จํากัด
3. บริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด
3. บริษัท เจ อาร เอ็ม เจริญมิตรกรุป จํากัด
4. บริษัท กาฬสินธุ คอนกรีต จํากัด
MDICP Award ประเภท “การบริหารงานคุณภาพ”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท คิว.ที.ซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
1. โรงงาน บุญญะศานต จํากัด
2. บริษัท จี ไอ เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด
3. บริษัท ไบโอแลป จํากัด
3. บริษัท อินเตอร อโกรเทค (ประเทศไทย) จํากัด4. บริษัท
4. บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด
ที ซี พี อินดัสทรี้ จํากัด
5. บริษัท วิริยะ เครป จํากัด
MDICP Award ประเภท “การจัดการพลังงาน”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด
1. บริษัท อัลตา เวิรค จํากัด
2. บริษัท คอทโก พลาสติกส จํากัด
MDICP Award ประเภท “การจัดการโลจิสติกส”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด
1. บริษัท มีโชค ขนสง จํากัด
MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคแบรนด”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด
1. บริษัท สยามพูลทรัพย อินเตอรเคมิคัล จํากัด
2. บริษัท แฟมิลี่ จํากัด
2. บริษัท เอส เค อินเตอรฟูดส จํากัด
MDICP Award ประเภท “การสรางสรรคนวัตกรรม”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด
1. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด
2. บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
3. บริษัท ซีซี ออโตพารท จํากัด
4. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด
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5. บริษัท ซัม ซิสเท็ม จํากัด
MDICP Award ประเภท “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด
1. บริษัท อัจฉรา ซิลเวอร จํากัด
2. บริษัท ศรจินดา สหกิจ จํากัด
3. บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด
MDICP Award ประเภท “ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร (QWL)”
สถานประกอบการขนาดกลาง
สถานประกอบการขนาดยอม
1. บริษัท เอเชียพริซิซั่น จํากัด
1. บริษัท เอส เอ็ม ซี คอรปอเรชั่น จํากัด

ผลประเมิน
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย

ป 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
5 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.18.2-1.1 เอกสารเผยแพร / brochure ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และศูนยเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน
สมศ.18.2-1.2
สมศ.18.2-1.3
สมศ.18.2-1.4
สมศ.18.2-1.5
สมศ.18.2-2.1

ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม
ใบสมัครของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคําเสนอแนะ
คูมือการใหบริการของโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการ ของศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ และ
ศูนยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
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สรุปผลการประเมิน (สมศ.)
ประเภทของตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน (ตัวบงชี้ที่ 1 - 15)
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (ตัวบงชี้ที่ 16-17)
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (ตัวบงชี้ที่ 18)
กลุมตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบงชี้ 1-11)
ภาพรวม

จํานวนตัวบงชี้
15
2
1
11
18

คาเฉลี่ยที่ได
4.02
5.00
3.82
4.17
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บทที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(โดยคณะกรรมการประเมิน)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน : คณะบริหารธุรกิจ
ประจําปการศึกษา 2553

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

NIDA Business School : SAR 2553

4.1

หนา 196

รายนามคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553

………………………………………………………………………………………………………
1) รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ
ประธาน
อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

…………………………………………………………………………………..…………………..
2) อาจารยสุมนรัตน ชื่นพุฒิ
อนุกรรมการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

……………………………………………………………………………………........................
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที
อนุกรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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บทนํา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความ
มุงหมายและหลัก การสําคัญ ในการจัด การศึ กษาใหมี การกํ าหนดมาตรฐานการศึก ษา และการจั ดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงาน
ตนสังกัด และสถานศึ กษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื อวา การประกั นคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวน การบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
คณะอนุ กรรมการประเมิน คุณภาพการศึก ษาภายใน คณะบริห ารธุรกิ จ ประจํ าปการศึกษา 2553
ประกอบดวย
1) รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ
ประธาน
อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2) อาจารยสุมนรัตน ชื่นพุฒิ
อนุกรรมการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที
อนุกรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะอนุกรรมการ ฯ ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา
2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ คณะบริหารธุร กิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในปการศึกษา 2553 วามีการดําเนินการไดอยางมีคุณภาพตรง
กับวัตถุประสงคและพันธกิจหลักของคณะ สอดคลองกับ ระบบการประกันคุณภาพของสถาบัน ฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงเพื่อใหไดขอมูลซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของคณะ
ฯ พรอมทั้ง เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ
ในการตรวจประเมินครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ไดพิจารณาตรวจเฉพาะตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 21 ตัวบงชี้ (ประเมินระดับคณะ) ของ สกอ. ในสวนตัวบงชี้ของ สมศ. คะแนนที่ไดเปนไป
ตามที่คณะเสนอ
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วิธีประเมิน

4.3.1 การวางแผนและการประเมิน
1)
การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
1.1 ประสานงานกับคณะ ฯ เพื่อกําหนดวัน เวลา ตรวจประเมิน คือ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เวลา 9.00 – 16.30 น.
1.2 คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดทําการศึกษาขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2553 ประกอบดวย
1.2.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.2.2 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
1.2.3 คูมือการประกันคุณภาพ
1.2.4 เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ
1.2.5 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา แฟมปฏิบัติงาน ฯลฯ
2)
การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ภาคเชา ระหวางเวลา 9.00 – 12.00 น
1.1 พบและรวมประชุมกับคณะผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ และผูปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ได พบและรวมประชุมกับคณะผูบ ริหารคณะบริห ารธุร กิจและผู ปฏิบัติ งาน
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี อาจารย และเจ าหนาที่ สายสนับสนุน ทํา การสนทนาซัก ถามขอ มูล ตาง ๆ
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําแนวทางการแกไข
1.2 Presentation by Power Point นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
1.3 สัมภาษณนักศึกษาปจจุบันที่มาเรียนในวันนั้น จํานวน 2 คน คือ
1. นางสาวสุธิณี นาคสุข
รหัสประจําตัวนักศึกษา 5220211026
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ R-MBA
2. นายพัชร บูรณะคุณากรณ รหัสประจําตัวนักศึกษา 5220211032
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ R-MBA
สรุปขอมูลสัมภาษณนักศึกษา
1. ความเห็นของนักศึกษาที่มีตอคณะบริหารธุร กิจ : นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนของคณะบริหารธุรกิจ มีการนํา case มาใชในการเรียนการสอน วิชา IS (Independent Study) สามารถ
นําไปใชในการทํางานได มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพรียบพรอม
2. ขอเสนอแนะจากนักศึกษา : ควรมีบริษัทจําลองฝกนักศึกษาทํางาน (ราน NIDA Shop ที่มี
อยูเล็กเกินไป), ควรมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น, อยากใหมี case study ใหมากกวานี้
1.4 ซักถามการทํางานและรับฟงคําชี้แจงจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง
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ภาคบาย ระหวางเวลา 13.00-16.30 น.
1.5 ตรวจสอบเอกสาร และทําการวิเคราะห สรุปขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง เอกสาร
ประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ และหลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา
แฟมปฏิบัติงาน ฯลฯ ของคณะบริหารธุรกิจ
3)
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริห ารธุรกิ จ ประจําป การศึกษา 2553
เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4.3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1) ขอมูลจากเอกสาร โดยไดทําการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ ไดแก
1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.2 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
1.3 คูมือการประกันคุณภาพ
1.4 เอกสารประกอบการประเมิน 9 องคประกอบ
1.5 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา แฟมปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ขอมูล ที่เปนจริง
คณะอนุกรรมการ ฯ ไดทําการตรวจสอบความถูกตองนา เชื่อถือของ
ขอ มูล เพื่อ ให ไ ดข อมูลที่ เป น จริ งซึ่ งจะช วยสะท อนให เห็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ค วรพั ฒนาของคณะ ฯ พร อมทั้ ง
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1) การพบ สนทนา รับฟงปญหา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแกไขกับผูบริหาร อาจารย และผูปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ
2) รับฟง Presentation by Power Point นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
3) การสัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน
4) ทํ า การสั ง เกตและไปตรวจเยี่ ย มสถานที่ จ ริ ง อาทิ สํ า นั ก งานคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ประกอบดวย หองทํางานผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ หองประชุม หองเรียน ชั้น 8, 9, 10 อาคารบุญ

ชนะ อัตถากร
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ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553
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องคประกอบที่ 1
จุดแข็ง

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 2

หนา 212

การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกการทํางานเปนกลุม - ควรมี ก ารนํ า case study
ของไทย มา
และมีการนํา case ตาง ๆ มาใชประกอบการสอน
ประกอบการสอนใหมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมี ก ารพานั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการ / โรงงาน มากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดรั บ
ประสบการณตรง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องคประกอบที่ 3
จุดแข็ง

หนา 213

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ยังไมพบการนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรม - คณะ ฯ ควรนําระบบ PDCA มาใชในกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาอยางชัดเจน
พัฒ นานัก ศึก ษา โดยใหนัก ศึก ษาไดดําเนิน กิจ กรรม
ตามระบบดังกล าวอยางชัดเจน และเปน ลายลั กษณ
อักษร
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องคประกอบที่ 4
จุดแข็ง
- คณะ ฯ มีร ะบบและกลไกการพัฒนางานวิ จัย
หรื อ งานสร า งสรรค แ ละสามารถนํ า มาจั ด การ
ความรู ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่เดนชัด

การวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

- มีระบบและทุนสนับสนุนการตีพิมพในวารสาร
ระดั บ นานาชาติ ที่ ช ว ยจู ง ใจให อ าจารย ตี พิ ม พ
ผลงานเปนจํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 5
จุดแข็ง
-

หนา 215

การบริการวิชาการแกสังคม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ยังไมพบการนําการบริการวิชาการแกสังคมไป - คณะ ฯ ควรนําการบริการทางวิชาการแกสังคม
ใชบูรณาการกับงานวิจัยไดอยางชัดเจน
ไปบู ร ณาการกั บ งานวิ จั ย ให ชั ด เจนเหมื อ นกั บ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะฯ นํากิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาบู ร ณาการกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาไดดีอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังมี
การประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการบู ร ณาการ
ดังกลาว และนําผลการประเมินไปปรับปรุงไดอยาง
มีระบบ

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 7
จุดแข็ง

หนา 217

การบริหารและการจัดการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
- คณะฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู แตยังไมพบการ
นํา ความรูที่ได ดังกล าวไปใช ในการปฏิ บัติ งานประจําวัน
อย า งเป น รู ป ธรรม และกลุ ม เป า หมายที่ มี ห น า ที่ ผ ลิ ต
บัณฑิตและผลิตงานวิจัย ยังไมสามารถนําความรูที่ไดไป
ใชตามประเด็นที่กําหนด

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- คณะ ฯ ควรมีระบบและกลไกติดตามความรูที่ไดจาก
การจั ดโครงการ / กิจ กรรมการจัดการความรู หรือการ
ทําคู มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารการนําความรูไปใช
อยางเปนลายลักษณอักษร
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องคประกอบที่ 8
จุดแข็ง

การเงินและงบประมาณ
แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มี แ ผนปฏิ บั ติ ง าน เป า หมาย การมอบหมาย - เสนอแนะให นํ าตั วบ ง ชี้ ที่แ ต ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบไปเป น
ผูรับผิดชอบ และสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร สวนหนึ่ งของการพิจารณาผลการปฏิบัติ งานเพื่ อเลื่อน
อยางทั่วถึง
เงิ นเดือนบุ คลากร เพื่ อให เกิ ดความรู สึก วางานประกั น
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานประจํา
- คณะ ฯ นําการจัดการความรูมาใชขับเคลื่อนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดเปนโครงการ
/ กิจกรรม และกลุมเปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- ยังไมพบการนําแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานประกัน - ควรเผยแพร แนวปฏิบัติที่ดีห รืองานวิจัยดานประกั น
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให คุณภาพการศึกษาและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได
นําไปใชประโยชนในการทํางานได
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