รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ4 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2552
ระหว่ างวันที4 1 มิถุนายน 2552 – วันที4 31 พฤษภาคม 2553
รายงาน วันที4 7 มิถุนายน 2553

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ*มเติ ม ( ฉบับที* 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที*มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ดังนั6น โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐม จึ ง นํา ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใช้ในการบริ หารจัดการและปฏิบตั ิงาน ตั6งแต่ปีการศึกษา 2549 มีการจัดทํารายงาน
การประเมิ นตนเองอย่างต่อเนื* องทุ กปี การศึ กษา และปี การศึ กษา 2552 จัดทํารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบคุ ณภาพและตัวบ่งชี6 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื* อการประเมิ นและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และเตรี ย มความพร้ อมรั บการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นทางการ
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ของ โปรแกรมวิช าการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทําสําหรับการประเมินคุ ณภาพภายในอย่างเป็ น
ทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั6งแต่วนั ที* 1 มิถุนายน 2552 ถึ งวันที* 31 พฤษภาคม 2553 เป็ น
รายงานที* เ สนอข้ อ มู ล จํา นวน 10 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที* 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ องค์ประกอบที* 2 การเรี ยนการสอน องค์ประกอบที* 3 กิจกรรม
การพัฒนานัก ศึ ก ษา องค์ป ระกอบที* 4 การวิ จยั องค์ป ระกอบที* 5 การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
องค์ป ระกอบที* 6 การทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม องค์ป ระกอบที* 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที* 8 การเงิ นและงบประมาณ องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
และองค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี

( ผูช้ ่วยศาสตรจารย์วรญา ทองอุ่น)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
วันที* 1 มิถุนายน 2553
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ส่ วนที4 1 ข้ อมูลเบือH งต้ นของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู (ฉบับที* 2) พ.ศ. 2527 ที*ได้กาํ หนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู
คณะวิทยาการจัดการได้เริ* มก่อตั6งในปี 2528 โดยแบ่งการบริ หารเป็ นภาควิชาต่าง ๆ โดยมี
ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์เป็ นภาควิชาหนึ* ง ต่อมาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏปี พ.ศ.
2542 ได้กาํ หนดให้เปลี*ยนส่ วนราชการในคณะวิชา จึงมีการแบ่งส่ วนงานที*ทาํ หน้าที*ดูแลนักศึกษา
ในวิชาเอกต่าง ๆ เป็ นคณะกรรมการโปรแกรมวิชาแทนการดําเนิ นงานในรู ปภาควิชาเดิ ม ดังนั6น
ภาควิช าบริ หารธุ รกิ จและสหกรณ์ จึ งได้เปลี* ยนแปลงเป็ นโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จการจัดการ
ทัว* ไป
ในระยะนั6น โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จการจัดการทัว* ไป ได้ขออนุ ญาตเปิ ดสอนนักศึกษา
แขนง การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นรุ่ นแรก ในปี การศึ กษา 2542 โดยทําการเปิ ดสอน ณ ศูนย์
การศึกษาอ้อมน้อย จํานวน 1 หมู่เรี ยน มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน จํานวน 71 คน ในปี การศึกษา
ต่อมา ได้เปิ ดรับนักศึกษาโปรแกรมนี6ปีการศึกษาละ 1 หรื อ 2 หมู่เรี ยนมาโดยตลอด
ในปี พ.ศ. 2543 ทางโปรแกรมวิชาได้ขอเสนอเปิ ดโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) เพื*อรองรับการเปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) หลักสู ตร 4 ปี และในปี การศึกษานี6 คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบได้ขอแต่งตั6ง
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จ(การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) เป็ นการเฉพาะแยกออกมา
จากโปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไปเดิม
ในปี การศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมากขึ6น โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร เมื*อวันที* 16 ธันวาคม 2549

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
มุ่ ง พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถก้า วทันต่ อการเปลี* ย นแปลงทางสั ง คมและ
เทคโนโลยี เพื*อเพิ*มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับสภาวการณ์ปัจจุบนั
2.2 วิสัยทัศน์
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตให้สามารถนําความรู ้ ไปพัฒนาบุ คลากรให้มีคุณภาพและมี คุณธรรม เพื*อ
นําไปสู่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง* ยืน
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที*มีความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. วิจยั และพัฒนาศาสตร์ ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3. บริ การวิชาการด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์แก่ชุมชน
4. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ*น และโครงการอันเนื*องมาจากพระราชดําริ
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
2.4 วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีหลักสู ตรการศึกษาและให้บริ การหลากหลายรู ปแบบทางด้านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุ รกิจ
2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ในภาคธุ รกิ จของ
ท้องถิ*น เพื*อให้เกิดการแลกเปลี*ยนเรี ยนรู ้ซ* ึ งกันและกัน
3. สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางความคิ ด อันเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในภาครัฐและเอกชน
4. สนับสนุ นและบํารุ งรักษาวัฒนธรรมประเพณี อนั ดี งาม ทางการบริ หารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในภาคธุ รกิจและของท้องถิ*น รวมทั6งโครงการอันเนื*องมาจากพระราชดําริ
5. ส่ งเสริ มให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชามีการแลกเปลี*ยนเรี ยนรู ้ทางความคิด เพื*อนําไปสู่
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ

3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
ประธานโปรแกรมวิชา
(ผศ.วรญา ทองอุ่น)

กรรมการ
(อ.แพรวพรรณ ตรี ช6 นั )

กรรมการ
(อ.ดร.แสงแข บุญศิริ)

กรรมการและเลขานุการ
(อ.จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ/
อ.จันจิราภรณ์ ปานยินดี)
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ในส่ วนของการบริ หารงานมีการกําหนดความรับผิดชอบ ดังนี6
1. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น ดู แลรั บ ผิดชอบงานด้า นแผนงานและนโยบาย
หลักสู ตร การพัฒนาโปรแกรมวิชา งบประมาณ งานประกันคุ ณภาพ และงานบริ หารทัว* ไปตาม
ตําแหน่งประธานโปรแกรมวิชา
2. อาจารย์ แ พรวพรรณ ตรี ชั6 น ดู แ ลงานด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา งานส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมงานประกันคุณภาพ (โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยและคณะ) สวัสดิการ และงาน
ประชาสัมพันธ์
3. อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ ดูแลงานด้านการวิจยั การบริ การวิชาการแก่ชุมชน และงาน
ประกันคุณภาพ
4. อาจารย์จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ/ อาจารย์จนั จิราภรณ์ ปานยินดี ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
พัสดุและครุ ภณั ฑ์ โครงการ School of Business งานประกันคุณภาพ และงานทัว* ไปของตําแหน่ง
เลขานุการโปรแกรมวิชา

4. รายนามคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
อาจารย์แ พรวพรรณ
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์จุฑารัตน์
อาจารย์จนั จิราภรณ์

ทองอุ่น
ตรี ช6 นั
บุญศิริ
ชัยพัฒนาการ
ปานยินดี

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ (มิ.ย. 52-ต.ค. 52)
กรรมการและเลขานุการ ( มิ.ย. 52-ต.ค. 52)
กรรมการและเลขานุการ ( ต.ค.52-ปั จจุบนั )

5. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ4 ปิ ดสอน
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีหลักสู ตรการศึกษาด้านการบริ หารธุ รกิจ ดังนี6
1. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) หลักสู ตร 4 ปี
2. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) หลักสู ตร 2 ปี (ต่อเนื*อง)

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ปี การศึกษา
2552 มีจาํ นวน 3 คน จําแนกเป็ น ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี6

ตารางที* 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
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ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รวม

จํานวนบุคลากร
2
1
3

คิดเป็ นร้ อยละ
66.67
33.33
100

ตารางที* 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.โท
ป.เอก
ลาศึกษาต่ อ
ประเภท
ชาย

หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ข้ าราชการ

-

2

2

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

1

1

-

-

-

-

3

3

-

-

-

รวม

ชาย หญิง รวม

-

-

-

รวม
2
1
3

ตารางที* 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
2
66.67
อาจารย์
1
33.33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม
3
100

7. นักศึกษา
ตารางที* 4 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ปี การศึกษา 2552
นักศึกษา
จํานวน
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
147
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
38
185
รวม

ร้ อยละ
79.45
20.55
100.00
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ตารางที* 5 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั6นปี
นักศึกษา
ชัH นปี ที4 1
ชัH นปี ที4 2
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
41
47
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
0
0
รวม
41
47

ชัH นปี ที4 3
27
24
51

ชัH นปี ที4 4
32
14
46

รวม
147
38
185

8. งบประมาณ
ตารางที* 6 ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ปี การศึกษา 2552
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
ร้ อยละของ
ทีไ4 ด้ รับ
ทีใ4 ช้ ไป
ทีเ4 หลือ
งบประมาณทีใ4 ช้ ไป
งบประมาณเงินแผ่นดิน
6,000.00
6,000.00
0.00
100
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย เ งิ น
131,100.00
111,275.02
19,824.98
84.87
รายได้
117,275.02
19,824.98
85.53
137,100.00
รวม

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีระบบการประกันคุณภาพ
(Quality Assurance) ที*จดั ทําขึ6นเพื*อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนิ นงาน ตามภารกิจ
หลักและโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชา ฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลัก
ในการควบคุ ม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิ น (Quality
Assessment) ทัว* ทั6ง โปรแกรมวิชา ฯ
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของโปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์) มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุ ณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรื อเรี ยกว่า สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์) ประกอบด้วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ฯ และกําหนดความรับผิดชอบ
ในระบบการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุ ณ ภาพที* ก าํ หนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์หรื อตัวบ่งชี6ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
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3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
มีส่วนร่ วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื*อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของโปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์)
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างโปรแกรมฯ กับบุคคล / องค์กร
4. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํา เสนอข้อ มู ล ข่ า วสาร และผลจากกิ จ กรรมการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) เผยแพร่ ต่อสังคม
ภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์แพรวพรรณ
ตรี ช6 นั
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.แสงแข
บุญศิริ
กรรมการ (มิ.ย. 52-ต.ค. 52)
4. อาจารย์จุฑารัตน์
ชัยพัฒนาการ กรรมการและเลขานุการ ( มิ.ย. 52-ต.ค. 52)
5. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี
กรรมการและเลขานุ การ ( ต.ค.52-ปั จจุบนั )
เพื*อทําหน้าที* ดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ
(การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) และรายงานการประเมินตนเองทุกปี การศึกษา โดยมีการกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี6
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ และองค์ประกอบที* 2
การเรี ยนการสอน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ประสาน
ข้อมูล และหลักฐานแสดงจากผูท้ ี*เกี*ยวข้อง
องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา และองค์ประกอบที* 7 การทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช6 นั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ประสานข้อมูล
และหลักฐานแสดงจากผูท้ ี*เกี*ยวข้อง
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องค์ประกอบที* 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม อาจารย์จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ/อาจารย์
จันจิราภรณ์ ปานยินดี เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ประสานข้อมูล และหลักฐานแสดงจาก
ผูท้ ี*เกี*ยวข้อง
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ประสานข้อมูล และหลักฐานแสดงจากผูท้ ี*เกี*ยวข้อง

10. การบริหารหลักสู ตร
การบริหารหลักสู ตรของโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค
2. ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 มีการจัดทําแผนการเรี ยนของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
2.2 กรรมการโปรแกรมวิชาบริ หารหลักสู ตรและจัดอาจารย์สอนในวิชาต่างๆ
2.3 อาจารย์ผสู ้ อน ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา พนักงานราชการ อาจารย์ประจําตาม
สัญญา อาจารย์พิเศษ และวิทยากร
2.4 การสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี6
2.4.1 จัดทําแนวการสอน ( Course Syllabus )
2.4.2 สอนด้วยเทคนิคการสอนที*หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.4.3 จัดกิจกรรมหรื อทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหว่างเรี ยน
2.4.4 แจ้งผลคะแนนการจัดกิจกรรมหรื อทดสอบระหว่างภาคเรี ยน
2.4.5 สอบกลางภาคเรี ยน และสอบปลายภาคเรี ยน
2.4.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกภาคเรี ยน
2.4.7 อาจารย์นาํ ผลการประเมินมาปรับปรุ งการสอนสําหรับภาคเรี ยนใหม่
2.4.5 อาจารย์ทาํ วิจยั ในชั6นเรี ยนเพื*อพัฒนาและปรับปรุ งการสอนให้มีคุณภาพมากขึ6น
3. การประเมิ น ผลการศึ ก ษา ตามข้อ บัง คับ สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมว่า ด้ว ยการ
ประเมินผลการศึกษา
4. ระบบอาจารย์ที*ปรึ กษา นักศึกษาทุกหลักสู ตรมีอาจารย์ที*ปรึ กษาทางวิชาการ อาจารย์
ที*ปรึ กษาชุมนุม อาจารย์ที*ปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์ที*ปรึ กษางานวิจยั
5. กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต ร ได้แ ก่ การศึ ก ษาดู ง าน การฝึ กอบรมหรื อ สั ม มนา การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และค่ายอาสาพัฒนา
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6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อ การจัดทําผลงานทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม ประชุ มและสัมมนาทั6งในประเทศและต่างประเทศ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื*อง
7. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ประกอบด้วย
7.1 การบริ หารหลักสู ตร มีการบริ หารที*เป็ นระบบมีการควบคุ มและกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุ ง เพื*อให้เกิดคุณภาพ
7.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน ได้แก่ อุ ปกรณ์ และเครื* องมือที* ใช้บริ หาร
จัดการ รวมทั6งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา ด้วยระบบอาจารย์ที*ปรึ กษาและมีการ
ประเมินอาจารย์ที*ปรึ กษาทุกปี การศึกษา
7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปี ละ 1 ครั6ง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต ปี ละ 1 ครั6ง เพื*อสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
8. การปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
8.1 หลักสู ตรจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาให้ทนั สมัย เป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี
8.2 มีการประเมินเพื*อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื*องทุก 5 ปี
8.3 การปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.4 โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) มี แผนงานหรื อ
โครงการการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี6
8.4.1 หลักสู ตรใหม่ (หลักสู ตรที*ไม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานั6นมาก่อน)
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
8.4.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง
8.4.2.1 หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิ มที* เปิ ดสอน
ซึ* งปรับปรุ งในระดับรายวิชา เช่น การเปลี*ยนชื* อรายวิชา การเพิ*มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิ บาย
รายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสู ตรและเนื6อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
8.4.2.2 หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมที*เปิ ดสอน ซึ* ง
ปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตร เช่ น วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร ชื* อหลักสู ตร
ชื*อปริ ญญา เนื6อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
9. โครงสร้างหลักสู ตร หลักสู ตรที*พฒั นาใหม่จะต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรที*สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เช่น โครงสร้างหลักสู ตรตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กําหนดจํานวนหน่วยกิต รวมระดับปริ ญญาตรี (4 ปี )
มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว* ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
10. ขั6นตอนการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตร
10.1 การวิจยั ความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อ การประเมินการใช้หลักสู ตร เพื*อนํา
มาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร
10.2 จัดทําร่ างหลักสู ตรปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่
10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลัน* กรองร่ างหลักสู ตรปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่
10.4 คณะเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่ต่อสภาวิชาการ
10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งหรื อหลักสู ตรใหม่ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ต่อไป

11. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ4 งึ ประสงค์
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะและสอดคล้องกับสภาพการเปลี* ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม
ของประเทศ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) จึงกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที*พึงประสงค์ ดังนี6
1. เป็ นผูท้ ี*สามารถนําความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
2. มีบุคลิกภาพที*ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื*นได้เป็ นอย่างดี
4. มีทกั ษะการใช้เครื* องใช้สาํ นักงานและมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื*อการสื* อสารได้
เป็ นอย่างดี
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12. อาคารสถานที4
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) คณะวิทยาการจัดการ ตั6งอยู่ที*
อาคาร A6 เลขที* 85 หมู่ 3 ถนนมาลัย แมน ตํา บลนครปฐม อํา เภอเมื อง จัง หวัดนครปฐม
รหัสไปรษณี ย ์ 73000

13. องค์ ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 6 องค์ประกอบ
ดังนี6
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที* 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที* 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที* 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

14. สรุ ปผลการปรั บปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที4ผ่านมา (ปี การศึ กษา 2552) และ
เป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2553)
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) สรุ ป ผลการปรั บ ปรุ ง ตาม
ผลการประเมินในรอบปี ที*ผา่ นมา (ปี การศึกษา 2552) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2553)
ดังตารางต่อไปนี6
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ตารางที* 1 สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที*ผา่ นมา (ปี การศึกษา 2552) และ
เป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2553)
องค์ ประกอบ
คุณภาพ
องค์ ประกอบที4 1
ปรั ช ญ ปณิธ าน วัต ถุ ประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญา
ห รื อ ป ณิ ธ า น ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี6
เ พื* อ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามแผนให้ ค รบทุ ก
ภารกิจ
ตัวบ่ งชี ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี6 ของการ
ปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที4 2
การเรียนการสอน
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.1 มี ร ะบบและกลไก
การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิ ต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที* ไ ด้ ง านทํา ตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ผลการประเมินจากปี ที4 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ4 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 2

ระดับ 3

ร้อยละ 85

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ

ระดับ 5
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.2.1 ระดั บ ความพึ ง
พอใจของนักศึ ก ษาต่อคุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ* งสนับสนุ น
ก ารส อนของอาจารย์ แล ะ สิ* ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตั ว บ่ งชี ที 2.3 มี โ ครงการหรื อ
กิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคลองค์กร และชุ มชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม
ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวน
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํา ที* มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํ า ที* ด ํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์
ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

องค์ ประกอบที4 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 3.1 มี ก ารจัด บริ ก ารแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลการประเมินจากปี ที4 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ4 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ป.เอก > 20% และ
ป.ตรี <5%

ระดับ 1

ระดับ 1

รศ.+ผศ. > 140 %

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 7

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษาที*ครบถ้วนและสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที* พึ ง
ประสงค์
ตั ว บ่ ง ชี ที 3 . 2 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที* เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม /
โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที4 5
การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
ตัวบ่ งชี ที 5.1.1 มีการนําความรู ้และ
ปร ะ ส บ ก า รณ์ จ า ก ก า ร บริ ก า ร
วิ ช าการและวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนและการ
วิจยั
ตั วบ่ งชี ที 5.1.2 ระดับความสําเร็ จ
ในการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ
ตามพันธกิจของสถาบัน
ตั ว บ่ งชี ที 5.2 ร้ อยละของอาจารย์
ประจําที*มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอก
สถาบั น เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 5.3 ร้ อยละของกิ จกรรม
หรื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการและ
วิช าชี พ ที* ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุ มชนประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

ผลการประเมินจากปี ที4 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ4 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 5

-

-

-

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

25 %

ระดับ 2

ระดับ

35 %

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 5.4 ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ
ตั ว บ่ ง ชี ที 5 . 5 จํ า น ว น แ ห ล่ ง
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที*
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที4 6
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ตั ว บ่ ง ชี ที 6 . 1 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการ/กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ มเอกลัก ษณ์
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
องค์ ประกอบที4 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.1 มี ร ะบบและกลไก
การประกัน คุ ณ ภาพภายในที* เ ป็ น
ส่ วนหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.2 มี ร ะบบและกลไก
การให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ
ของการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน

ผลการประเมินจากปี ที4 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ4 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 3

0

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 3

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 4

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ส่ วนที4 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดํา เนิ น งานและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเที ย บกับ เกณฑ์ และเที ย บกับ
เป้ าหมาย จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี6
โปรแกรมวิ ช าการบริ หารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) คณะวิท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผลการดํา เนิ นงานจริ ง ประเมิ นคุ ณภาพตนเองตามเกณฑ์ที*
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากําหนดและตามเป้ าหมายที* ก าํ หนดไว้ รวมทั6ง วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง ตามตัวบ่งชี6แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี6

องค์ ประกอบที4 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชีHที4 1.1

มีการกําหนดปรั ช ญาหรื อ ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒ นากลยุ ทธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชีHเพื4อวัดความสํ าเร็ จของการดําเนินงานตามแผน
ให้ ครบทุกภารกิจ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี6ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี6 เพื*อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2
ครั6ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสมํ*าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื* อง
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีผลงาน
ผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี6
1. มีการกําหนดปรัชญา โดยมี การประชุ มร่ วมกันระหว่างอาจารย์ในโปรแกรมฯ เพื*อ
ทบทวน ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของโปรแกรมฯ (1.1.1.1) (1.1.1.2)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับภารกิ จหลักของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมี การวิเคระห์ จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threats) แล้วนํามาพัฒนา และกําหนด
กลยุ ท ธ์ (Strategy) วิ สั ย ทัศ น์ (Vision) พัน ธกิ จ (Mission) เป้ าประสงค์ (Goal) วัต ถุ ป ระสงค์
(Objective) จากนั6นนําเข้าสู่ การวิพากษ์โดยคณาจารย์ในคณะ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากนั6น
นําไปปรั บแก้ให้เหมาะสม ก่ อนที*จะนําไปใช้ในปี งบประมาณ 2553 (1.1.2.1) (1.1.2.2) (1.1.2.3)
และเผยแพร่ ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที* นักศึกษา และผูม้ ีส่วนเกี* ยวข้องทราบทัว* กัน โดยวิธีการตี พิมพ์
ในเอกสารเผยแพร่ ของมหาวิทยาลัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โฮมเพจของคณะและโปรแกรมวิชา
เป็ นต้น
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี6 หลักและตัวบ่งชี6 ของการดําเนิ นงาน โดยผนวกใช้ตวั บ่งชี6 ของ สกอ.
สมศ. กพร. และตัวบ่งชี6 ที*พฒั นาเป็ นเครื* องชี6 วดั ผลงานขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
และเที ย บเคี ยงกับสถาบันชั6นนําทั6งในประเทศและต่า งประเทศ และกํา หนดเป้ าหมายของแต่ล ะ
ตัวบ่งชี6 เพื*อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผน (1.1.3.1) (1.1.3.2)
4. มีการดําเนิ นงานในแต่ละโครงการที*กาํ หนดตามแผนกลยุทธ์และแผนการใช้งบประมาณ
ครบทุ กภารกิ จโดยเฉพาะภารกิ จด้านการเรี ยนการสอน และมี การกําหนดการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ของแต่ละโครงการอย่า งชัดเจน เพื*อประเมิ นความสําเร็ จของแต่ ละโครงการ (1.1.4.1) (1.1.4.2)
(1.1.4.3) (1.1.4.4) (1.1.4.5) (1.1.4.6) (1.1.4.7) (1.1.4.8)
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นโครงการเพื*อนําไปปรับใช้ในการจัดโครงการ ในครั6ง
ต่อไปและมีการรายงานผลการดําเนิ นการต่อคณะทุกโครงการ (1.1.5.1) (1.1.5.2) (1.1.5.3) (1.1.5.4)
(1.1.5.5) (1.1.5.6) (1.1.5.7) (1.1.5.8) นอกจากนั6นยังมีการนําเสนอผลการดําเนิ นโครงการ เพื*อหา
แนวทางปรับปรุ งแก้ไขในการดําเนินการครั6งต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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6. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งระหว่า งกลยุ ท ธ์ แผนการดํา เนิ น งาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย กับ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนพัฒ นาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปั จ จุ บ นั และแนวโน้ม
ในอนาคตและเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ซึ* งมีผูท้ รงคุ ณวุฒิและ
วิทยากร ในที* ประชุ ม โครงการวิพากษ์ยุทธศาสตร์ การสร้ างจุ ดเน้นระดับโปรแกรมวิช า ฯ (25512555) คณะวิทยาการจัดการ เมื*อวันที* 31 พฤษภาคม 2552 (1.1.6.1)
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นงาน
มาทบทวนและปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั และนําเสนอต่อที*ประชุ มการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ และการวัดผลงาน เมื*อวันที* 31 มีนาคม 2553 (1.1.7.1) (1.1.7.2)
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
3 คะแนน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
ระดับ 7
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ
สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) มี ก ารกํา หนดปรั ช ญา
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงานและแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ที*สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของคณะและมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบ่งชี6 ของการดําเนิ นงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี6 เพื*อวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิ จ มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงาน และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารคณะ และมี การนํา
ผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง
แนวทางการพัฒนา :
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) จะนําผลการประเมินและผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คู่มือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ปี การศึกษา 2552
1.1.1.2 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา ฯ ครั6งที* 4/2552
1.1.2.1 เอกสารประกอบโครงการวิ พ ากษ์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งจุ ด เน้ น ระดั บ โปรแกรมวิ ช า
(2551-2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
1.1.2.2 เอกสารประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการวัดผลงาน
1.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
1.1.3.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.1.3.2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2553
1.1.4.1 สรุ ปผลโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับพนักงาน”
1.1.4.2 สรุ ปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.1.4.3 สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้างความเป็ นมืออาชีพ HRM”
1.1.4.4 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื* อง “เทคนิคการสื บค้นข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต”
1.1.4.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ปี 52
1.1.4.6 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
1.1.4.7 สรุ ปผลโครงการอบรมภาวะผูน้ าํ
1.1.4.8 สรุ ปผลโครงการ HRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
1.1.5.1 สรุ ปผลโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับพนักงาน”
1.1.5.2 สรุ ปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.1.5.3 สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ“สร้างความเป็ นมืออาชีพ HRM”
1.1.5.4 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื* อง “เทคนิคการสื บค้นข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต”
1.1.5.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ปี 52
1.1.5.6 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
1.1.5.7 สรุ ปผลโครงการอบรมภาวะผูน้ าํ
1.1.5.8 สรุ ปผลโครงการ HRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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1.1.7.1

1.1.7.2
1.1.7.3

คํา สั*ง ที* 32/2553 เรื* อง ให้อาจารย์คณะวิท ยาการจัดการ เข้าอบรมโครงการการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และ ก.พ.ร. คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี 2553-2556
(ฉบับปรับปรุ ง)
แผนการพัฒนาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
แผนยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ตัวบ่ งชีHที4 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชีHของการปฏิบัติงานที4กาํ หนด
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน :
ปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์) มี การ
ดําเนิ นงานตามแผนงานที* กาํ หนด จํานวน 9 โครงการ จากทั6งหมด 9 โครงการ (1.2.1)
ปี งบประมาณ 2552 ในช่วงของการประเมิน มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 มีการดําเนิ นงาน
ตามแผนงานที*กาํ หนด จํานวน 9 โครงการ จากทั6งหมด 9 โครงการ (1.2.2) ดังนั6น มีการ
ดําเนินงานตามแผนงานทั6งสิ6 น 9 โครงการ จากทั6งหมด 9 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 77.77
ร้อยละ 85

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 100

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีการวางแผนการดําเนิ นการ
และการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตามแผน และคณาจารย์ทุกคนในโปรแกรมวิชา ฯ ทุ่มเท
การทํางานอย่างเต็มที* ถึงแม้วา่ จะมีภาระงานสอนที*ค่อนข้างมากและมีจาํ นวนบุคลากรที*จาํ กัด
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ต้องรักษาผลการปฏิ บตั ิงาน
ให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี6การปฏิบตั ิงานที*กาํ หนดไว้
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.1
รายงานสรุ ปการดําเนินงาน/การใช้งบของโปรแกรม ปี 2552
1.2.2
รายงานสรุ ปการดําเนินงาน/การใช้งบของโปรแกรม ปี 2553
สรุ ปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที4 1
คะแนน
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

1.1

ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุ ประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด

1.2
เฉลีย4

สกอ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
3

สมศ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
-

3

-

3

-

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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องค์ ประกอบที4 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชีHที4 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื* อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสู ตร
ที*ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของ
บัณฑิตที*ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที*เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื* องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที*เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก)
ที*เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั6งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีผลงาน
ผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี6
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร โดยโปรแกรมฯ ขอเปิ ดหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.1) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ ผลิตบัณฑิต จัดเตรี ยมความ
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พร้อมทั6งด้านคณาจารย์และสิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ทั6งด้านห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรี ยนรู ้
ห้องปฏิบตั ิการ อาคารสถานที* และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง ก่อนการจัดการเรี ยนการ
สอน ให้อย่างน้อยเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และมาตรฐานอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง เสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื*อผ่านความเห็นชอบ และได้ผา่ นการพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสู ตร (2.1.2) (2.1.3)
2. มีการกําหนดเป้ าหมายแผนการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิต (2.1.4)
3. มี การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการเปิ ดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
(2.1.5) (2.1.6) (2.1.7)
4. มีการดําเนิ นการสํารวจข้อมูลของบัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที*สําเร็ จ
การศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2551-2552 ที*มาซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร จํานวน...... คน พบว่า
มีงานทํา ....... คนและได้งานตรงตามสาขาเพียง ........ คน คิดเป็ นร้อยละ ........... (2.1.8)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีระบบและกลไกการเปิ ดและ
ปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
จัดเตรี ยมความพร้อมทั6งด้านคณาจารย์และสิ* งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทั6งด้านห้องสมุด ระบบสารสนเทศ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ห้องปฏิบตั ิการ อาคารสถานที* และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง ก่อน
การจัดการเรี ยนการสอนให้อย่างน้อยเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และมาตรฐานอื* น ๆ ที*
เกี*ยวข้อง มีการกําหนดเป้ าหมายแผนการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิต มีการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการเปิ ดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ซึ* งผ่านความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื*อวันที* 16 ธันวาคม 2549 และมีการดําเนิ นการสํารวจข้อมูลของ
บัณฑิ ตโปรแกรมวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ที*สําเร็ จการศึ กษาระหว่างปี การศึ กษา 2551-2552
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ที* ม าซ้อมรั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร เพื* อนํา ข้อมู ล ที* ไ ด้ไ ปวิเคราะห์ และนํา ไปใช้เป็ นข้อมู ล เพื* อ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั ต่อสถานการณ์
จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) กําลังดําเนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตรใหม่ แต่วา่ หลักสู ตรที*เปิ ดสอนอยูก่ ็ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื* องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์) ต้องดําเนิ นการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรให้ทนั สมัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที*มีการเปลี* ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอื*นๆ เพื*อให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการหลักสู ตรไปพัฒนา
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2
บันทึกข้อความเลขที* ศธ 0506(2)/ 3115
2.1.3
หนังสื อที* ศธ 0506(2)/3106
2.1.4
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 19
2.1.5
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 4-21
2.1.6
คําสั*งที* 662/2553 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
2.1.7
มคอ. 2 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ฉบับร่ าง
2.1.8
สรุ ปการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา 2551-2552
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชีHที4 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี4 ด้ งานทําตรงสาขาทีส4 ํ าเร็จการศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
≥ 80

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ กษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์) มี
นักศึกษาที*สําเร็ จการศึกษาทั6งหมด .....คน และมี การดําเนิ นการสํารวจข้อมูลของบัณฑิ ตโปรแกรม
วิช าการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที* สํา เร็ จการศึ ก ษาระหว่า งปี การศึ ก ษา 2551-2552 ที* ม าซ้อมรั บ
พระราชทานปริ ญญาบัตร มีผตู ้ อบแบบสํารวจจํานวน ……. คน พบว่ามีงานทํา จํานวน …… คน
และตรงตามสาขาจํานวน ….. คน คิดเป็ นร้อยละ …… (2.1.1.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.1
ร้อยละ
N/A
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 22.22

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
N/A

เป้าหมาย
2552
ร้อยละ 75

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
N/A

การบรรลุ
เป้าหมาย
N/A

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ได้ดาํ เนิ นการสํารวจข้อมูลของ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ที*สาํ เร็ จการศึกษาระหว่างปี
การศึกษา 2551-2552 ที*มาซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร พบว่าส่ วนใหญ่มีงานทํา แต่เป็ นงานที*ไม่
ตรงตามสาขา และความรู ้ที*เรี ยนมามีการนําไปประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง นอกจากนั6นนักศึกษา
เห็นว่าควรเพิ*มรายวิชาหรื อความรู ้ที*เอื6อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เรี ยงตามลําดับความสําคัญ 3
ลําดับ ดังนี6 คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) จะนําข้อมูลไปประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร และเพิ*มเติมในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษาต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 สรุ ปการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา 2551-2552
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชีHที4 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที4เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
่ และหลากหลายที*จะสนองตอบต่อความ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน
ต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื* องคุณภาพการสอนและสิ* งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื* องทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มี
ผลงานผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี6
1. มีกลไกการให้ความรู ้ ความเข้าใจกับอาจารย์ผูส้ อน เกี* ยวกับวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมาย
ของการจัด การศึ ก ษาของหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) โดยประธาน
โปรแกรมวิชาฯชี6แจงผ่านคู่มือนักศึกษา (2.2.1.1) ให้กบั อาจารย์ทุกคนทราบ
2. การออกแบบการเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (2.2.2.1)
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3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีในการสอนเพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื*อที*หลากหลายใน
การจัดการเรี ยนการสอน รวมทั6งการจัดกิจกรรมเพื*อเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ดังปรากฏใน
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาของโปรแกรมวิชา ฯ (2.2.3.1)
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และได้แสดงทักษะ
การปฏิบตั ิจริ ง นอกเหนื อจากเอกสารตํารา ดังเช่น การจัดบรรยายประสบการณ์จริ ง (2.2.4.1) การจัด
โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ (2.2.4.2) เป็ นต้น
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยน โดยมีการ
กําหนดสัดส่ วนการให้คะแนน (2.2.5.1) และการใช้แบบทดสอบที*หลากหลายขึ6นอยูก่ บั ลักษณะของ
นักศึกษา (2.2.5.2)
6. มีการประเมินการการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนของคณะวิทยาการจัดการ จากแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ12 พบว่าอาจารย์ร้อยละ 100 ของโปรแกรมวิชาฯ
มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (2.2.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2

ระดับ

ผ่าน ระดับ 6

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
ผ่าน ระดับ 6
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีการออกแบบการเรี ยนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการใช้สื*อการเรี ยนการสอนที*หลากหลาย
การนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบ Power Point เพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีการประเมินผล
การเรี ยนเพียง 1-2 ครั6ง ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที*ไม่ใหญ่เกินไป และ
ห้องเรี ยนมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก จึงทําให้สามารถจัดการเรี ยนการสอน ที*มีความยืดหยุน่ และ
หลากหลาย เพียงพอที*จะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนที*แตกต่างกันได้
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ต้องมีการพัฒนาวิธีการเรี ยนการ
สอน อย่างเป็ นระบบและต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ปี การศึกษา 2552
2.2.2.1 แฟ้ มแนวการสอนของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
2.2.3.1 แฟ้ มแนวการสอนรายวิชาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
2.2.4.1 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมประกอบเรี ยนรายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
2.2.4.2 ภาพถ่ายการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
2.2.5.1 แฟ้ มแนวการสอนรายวิชาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
2.2.5.2 ข้อสอบรายวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.2.6.1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบ่ งชีHที4 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ4 งสนับสนุน
การสอนของอาจารย์ และสิ4 งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) อยูใ่ นสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ ซึ* งคณะได้ดาํ เนินการประเมินการสอนของอาจารย์ (2.2.1.2) โดยให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระเมิน
และคณะเป็ นผูแ้ จ้งและวิเคราะห์ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบ ซึ* งในปี การศึกษา 2552 พบว่า ความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของอาจารย์ในโปรแกรมฯ
(2.2.1.3) สามารถสรุ ปได้ดงั นี6
ลําดับ
1
2
3

รหัสอาจารย์
7051
2080
5007
ผลเฉลี*ยรวม

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2.1
ระดับ
4.04

ผลประเมินเฉลี*ย
4.17
3.78
4.18
4.04

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.2.1
ระดับ
4.19
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
4.04

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีการออกแบบ
การเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการใช้สื*อการเรี ยนที*หลากหลาย
รวมทั6งมีการจัดกิจกรรมที*ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบกับคณะ มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกภาคการศึกษา ทําให้
อาจารย์ส่วนใหญ่ตอ้ งปรับเปลี*ยนวิธีการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในโปแกรมวิชาฯ เพื*อปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนมากยิง* ขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.2 แบบประเมินอาจารย์
2.2.1.3 สรุ ปผลการประเมินอาจารย์โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
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ตัวบ่ งชีHที4 2.3

มีโครงการหรื อกิจกรรมที4สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ4 ง
บุคคล องค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที*กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั6งที*กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดย
ความร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกที* กาํ หนดให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ ในชุ มชนมาช่ วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร (2.3.1.1)
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*สามารถนําไปใช้ได้จริ ง
โดยมีการจัดกิ จกรรมในระหว่างเรี ยนโดยประสานขอความร่ วมมือจากสถานประกอบการในชุ มชน
เช่น การจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ (2.3.2.1) (2.3.2.2) เพื*อให้นกั ศึกษาได้มีแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนออกปฏิบตั ิงานจริ ง
3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับความร่ วมมือจาก
สถานประกอบการในชุมชน (2.3.3.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่งชี6 หน่วยวัด ผลการดําเนิ นงาน
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี6ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีการจัดโครงการ กิ จกรรม
ทางการศึกษา โดยยึดตามแผนดําเนิ นงาน และขอความร่ วมมือจากชุ มชนภายนอกในการอนุ เคราะห์
วิทยากร และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานเพื*อเสนอคณะทุกครั6งที*มีการจัดโครงการ ๆ ละ
2 เล่ม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ควรเสนอให้คณะนํารายงาน
ผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการคณะพิจารณาเพื*อชี6แนะและให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นงาน
ครั6งต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 164-165
2.3.2.1 สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้างความเป็ นมืออาชีพ HRM”
2.3.2.2 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมภาวะผูน้ าํ
2.3.3.1 แบบประเมินผลการฝึ กงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
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ตัวบ่ งชีHที4 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤-10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําเท่ากับ (147/4) 37: 1 (2.4.1) จากเกณฑ์มาตรฐาน
ของสกอ. กําหนดให้ค่า FTES ระดับปริ ญญาตรี ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา สาขาบริ หารธุ รกิ จมีค่า
เท่ากับ 25:1 (2.4.2) ซึ* งสามารถนํามา คํานวณได้จากสู ตร
ร้อยละของความแตกต่าง = จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจําของโปรแกรมฯ – เกณฑ์มาตรฐานเฉลี*ย
X 100
เกณฑ์มาตรฐานเฉลี*ย
= [(37-25)/25] x 100 = 48
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.4
ร้อยละ
ร้อยละ 48

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.4
ร้อยละ
ร้อยละ 52

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
2552
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
-10%-+10%
ร้อยละ 48
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ
น้อย ทําให้สัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ
น้อย ทําให้สัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสม ในส่ วนนี6 โปรแกรมวิชาฯได้เชิ ญ
อาจารย์พิเศษมาช่วยสอนเพื*อแก้ปัญหาดังกล่าว
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.4.1
เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.4.2
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชีHที4 2.5 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที4 มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก หรื อ
เทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 1. วุฒิปริ ญญาเอก อยู่ระหว่างร้ อยละ
ร้อยละ 1 – 19 หรื อ
20 – 29 และ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
ร้ อยละ 20 – 29
แต่ วุฒิ น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปริ ญญาตรี มากกว่า
หรือ
ร้อยละ 5
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับ ร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีสัดส่ วน
ของอาจารย์ประจําที*มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโท จํานวน 3 คน วุฒิปริ ญญาเอก 1 คน จากอาจารย์ประจําของ
โปรแกรมวิชา ฯ ทั6งหมด 4 คน ดังนี6 อาจารย์วุฒิปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 75 อาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
คิดเป็ นร้อยละ 25
ลําดับที4
1
2
3
4

ชื4 อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช6 นั
อาจารย์จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ/
อาจารย์จนั จิราภรณ์ ปานยินดี

คุณวุฒิ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต/
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of South Australia
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 25
และไม่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก
ป.เอก > ร้อยละ 20
วุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ25
และ ป.ตรี < ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 และไม่มีวฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*มี
วุฒิ ปริ ญญาเอกเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามที*สกอ.กําหนด
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ควรจัดหาอาจารย์ประจําให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ. และมีวฒ
ุ ิปริ ญญาโทหรื อเอก
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ตัวบ่ งชีHที4 2.6 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ประจํ า ที4ดํ า รงตํ า แหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดั บ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
ร้ อ ย ล ะ 1 – 3 9 ห รื อ ผู ้ ด ํ า ร ง
ตํา แหน่ ง ระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
40 – 59 แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับ
รศ. ขึ6นไปน้อยกว่าร้อยละ 10

คะแนน 2
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อย
ละ 40 – 59 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ6น
ไปเท่ากับ หรื อมากกว่า ร้อยละ
10
หรื อ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกั น มากกว่ า หรื อ
เท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ6น
ไปน้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกัน มากกว่า หรื อ
เท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับ รศ. ขึ6น
ไปเท่ากับ หรื อมากกว่า ร้ อยละ
10

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในอัตราร้อยละ 25
ลําดับที4
1
2
3
4

ชื4 อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช6 นั
อาจารย์จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ/
อาจารย์จนั จิราภรณ์ ปานยินดี
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :

คุณวุฒิ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ /
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of South Australia
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ตัวบ่ งชีH

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน

2.6

ร้อยละ

ร้อยละ 25

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัว
หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
บ่ งชีH
ปี การศึกษา 2551
2.6 ปั จจัยนําเข้า ผู ้ ด ํ า รงตํ า แหน่ ง
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 25

เป้าหมาย
2552
ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 40

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผู ้ ด ํ า รงตํ า แหน่ ง
ผ ศ . เ ท่ า กั บ
ร้อยละ 25

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีอาจารย์ประจําที*ดาํ รงตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เพียง 1 คน
แนวทางการพัฒนา :
มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาํ ผลงานเพื*อขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยมี
มาตรการส่ ง เสริ ม และเอื6 ออํา นวยความสะดวกในการทํา ผลงานทางวิช าการ และมี ก ารกํา หนด
ระยะเวลาของผลสําเร็ จอย่างชัดเจน เพื*อนํามาซึ* งศักยภาพของแต่ละโปรแกรมฯ และมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์

40

สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที4 2
คะแนน
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

2.1.1

ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ทีได้ งานทํา
ตรงสาขาที สาํ เร็ จการศึกษา

2.2

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

2.2.1

ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่ อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ และสิ งสนับสนุนการสอนของ
อาจารย์ และสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้

2.3

มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมที* ส นับ สนุ น การพัฒ นา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ* งบุ ค คล องค์กร
และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที* มี วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี
ปริ ญ ญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ยบเท่ าต่ ออาจารย์
ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที* ดาํ รงตําแหน่ งอาจารย์
ผู ้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้รับเงินเดือน
เริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับ ความพึ งพอใจของนายจ้า ง ผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

2.4
2.5

2.6

2.9
2.10
2.11

เฉลีย4

สกอ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
1
-

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
N/A

2
-

3

1

-

1

-

2

-

1

-

N/A

-

N/A

-

0

-

N/A

N/A
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องค์ ประกอบที4 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีHที4 3.1

มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที* 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกที*เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั6ง 5 เรื* องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีผลงาน
ผ่าน ระดับ 5 ดังนี6
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที* 1 โดยใช้แบบกรอกข้อมูลทะเบียน
ประวัตินกั ศึกษา ชั6นปี ที* 1 ปี การศึกษา 2552 (3.1.1.1)
2. มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวก ที*เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา
เช่ น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ค อมพิ ว เตอร์ ข องคณะ (3.1.2.1) การแนะนํา หนัง สื อ ที* เ กี* ย วข้อ งกับ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ที*มีอยูใ่ นห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (3.1.2.2) เป็ นต้น
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตของนักศึกษา เช่ น การจัดบริ เวณ
สําหรับการพบปะพูดคุ ย การแลกเปลี* ยนความคิดเห็นซึ* งกันและกัน (3.1.3.1) ลานกิ จกรรมเพื*อให้
นักศึกษาได้ทาํ กิจกรรมของโปรแกรมวิชาฯ (3.1.3.2) เป็ นต้น
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4. มีการจัดอาจารย์ที*ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในโปรแกรมวิชา ฯ (3.1.4.1) เพื*อให้คาํ ปรึ กษา
ด้านวิชาการ วิธีการเรี ยน แผนการเรี ยน การปรับตัว กริ ยามารยาทที*พึงปฏิบตั ิ และตามที*มหาวิทยาลัย
มอบหมาย ดังที*ปรากฏตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ( 3. 1.4.2)
5. มีการจัดบริ การแหล่งข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาปั จจุบนั (3.1.5.1) และศิษย์
เก่าผ่านทางโฮมเพจ www.npru.ac.th ทั6งในหน้าหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ
6. มี ก ารจัดโครงการเพื* อพัฒนาประสบการณ์ ท างวิช าชี พ แก่ นัก ศึ ก ษา โดยสร้ า งความ
ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาบุคลิ กภาพ (3.1.6.1) และให้นกั ศึกษาชั6นปี ที* 4 ถ่ายทอด
ประสบการณ์หลังจากที*ได้ไปฝึ กงานมาแล้วแก่นกั ศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ (3.1.6.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ
สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์) มี การจัดบริ การและดู แล
นักศึกษาในปั จจุบนั เป็ นหลัก ในส่ วนของศิษย์เก่ายังไม่มีการดําเนินการใด ๆ
แนวทางการพัฒนา :
ควรมี การจัดทําแผนการดําเนิ นการจัดบริ การแก่ นักศึกษาและศิ ษย์เก่ าให้เป็ นระบบ และอย่าง
ต่อเนื* อง เช่ น การจัดกิ จกรรมที* ส่ง เสริ ม ความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึ กษาปั จจุ บ นั กับศิ ษย์เก่ า กิ จกรรม
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ทางด้านวิชาการโดยความร่ วมมือของศิษย์เก่า เป็ นต้น และมีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื* อง เพื*อนํามา
พัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ในครั6งต่อ ๆ ไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 แฟ้ มเก็บประวัตินกั ศึกษาหมู่เรี ยน 52/59
3.1.2.1 ภาพถ่ายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื*อการสื บค้นข้อมูลของนักศึกษา
3.1.2.2 รายการหนังสื อด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.1.3.1 ภาพถ่ายนักศึกษาทํางานกลุ่มบริ เวณคณะวิทยาการจัดการ
3.1.3.2 ภาพถ่ายนักศึกษาจัดกิจกรรมบริ เวณคณะวิทยาการจัดการ
3.1.4.1 คําสั*งที* 756/2552 เรื* อง แต่งตั6งอาจารย์ที*ปรึ กษานักศึกษาภาคปกติประจําปี การศึกษา 2552
3.1.4.2 ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม ว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษา ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 15
3.1.5.1 เอกสารโฮมรู ม
3.1.6.1 สรุ ปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.1.6.2 สรุ ปผลการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
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ตัวบ่ งชีHที4 3.2

มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค4 รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ4 งึ ประสงค์

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี6
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั6งที*จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ6 นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์) มี
ผลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน สกอ.คือ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดย
กําหนดเป็ นปฏิ ทินการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาฯ (3.2.1.1) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น
การจัดกิ จกรรมพัฒนานัก ศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื* อง (3.2.1.2) และมี ก ารระบุ คุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม เป้ าหมายของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ตัวบ่งชี6 ความสําเร็ จของกิจกรรม วิธีการดําเนิ นการ และการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน(3.2.1.3)
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2. มีการจัดกิ จกรรมที*ส่งเสริ มการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เช่น ทักษะการสื บค้นข้อมูล (3.2.2.1) อบรมคุณธรรม (3.2.2.2) กิจกรรมHRM สัมพันธ์ปี
53 (3.2.2.3) เป็ นต้น
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิ จกรรมที*จดั หลังเสร็ จสิ6 นโครงการ
เพื*อนําเสนอต่อคณะ (3.2.3.1) (3.2.3.2) (3.2.2.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิช าฯ เห็ นความสําคัญของการจัดกิ จกรรมเพื* อเสริ มทัก ษะทางด้า น สติ ปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรมจริ ยธรรม ประกอบกับคณะและมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ
ในทางดังกล่าว จึงสนับสนุ นงบประมาณอย่างพอเพียง โปรแกรมวิชาฯ จึงได้พยายามจัดกิ จกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแผนที*กาํ หนดไว้ เพื*อเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อคุณภาพของนักศึกษาในโปรแกรม
วิชาฯ ถึงแม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดด้านจํานวนบุคลากรก็ตาม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิ ช าฯ ควรมี ก ารจัด แผนการจัด กิ จ กรรมอย่ า งจริ ง จัง โดยให้ ส อดคล้อ งกับ
วิ สั ย ทัศ น์ ข องสถาบัน และคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที* พึ ง ประสงค์ โดยอย่ า งน้ อ ยต้อ งดํา เนิ น การใน
5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม
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กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และต้องมีกระบวนการติดตามและ
ประเมิ นผลโครงการหรื อกิ จกรรม เพื*อนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งการจัดกิ จกรรมเพื* อพัฒนา
นักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 ปฏิ ทินการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คณะวิทยาการจัดการ
ในรอบปี งบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552-30 ตุลาคม 2553)
3.2.1.2 ตารางสรุ ปการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี งบประมาณ 2552 และ ปี งบประมาณ2553
คณะวิทยาการจัดการ
3.2.1.3 ตัวอย่างรายละเอี ยดโครงการที* มีการระบุ คุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม เป้ าหมายของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ตัวบ่งชี6ความสําเร็ จของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล
3.2.2.1 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื* อง “เทคนิคการสื บค้นข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต”
3.2.2.2 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
3.2.2.3 สรุ ปผลการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
3.2.3.1 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื* อง “เทคนิคการสื บค้นข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต”
3.2.3.2 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
3.2.3.3 สรุ ปผลการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
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ตัวบ่ งชีHที4 3.2.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีเ4 ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และมีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการทั6งสิ6 น 583 คน และมีจาํ นวนโครงการที*จดั ทั6งสิ6 น
8 โครงการ (3.2.1.1)-(3.2.1.7) โดยมีร้อยละของนักศึกษาที*เข้าร่ วมโครงการ คํานวณได้ ดังนี6
จํานวนนศ.เข้ าร่วมกิจกรรม/โครงการ
× 100
ร้อยละของนักศึกษาที*เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ =
จํานวน นศ. ทังหมด
= (583/639) x 100 = 91.23

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2.1
ร้อยละ
ร้อยละ 91.23

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.2.1
ร้อยละ
ร้อยละ 65.83
≥ ร้อยละ60
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 91.23

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ให้ความสําคัญในเรื* องของการ
พัฒนานักศึกษาด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรม และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทุกชั6นปี เข้าร่ วมกิจกรรมทุก
โครงการ/กิจกรรม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช าฯ ควรมี ก ารกําหนดกิ จกรรมเพื*อพัฒนานักศึ กษาให้ครอบคลุ มทุ กประเภท
อย่างน้อยควรประกอบด้วย กิ จกรรมวิชาการ กิ จกรรมกี ฬา กิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ* งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และมีการดําเนิ นการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 สรุ ป ผลโครงการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก าร “ทัก ษะการใช้โ ปรแกรมประยุก ต์สํา หรั บ
พนักงาน”
3.2.1.2 สรุ ปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.2.1.3 สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้างความเป็ นมืออาชีพ HRM”
3.2.1.4 สรุ ปผลการจัด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เรื* อง “เทคนิ ค การสื บค้ น ข้ อ มู ล บน
อินเตอร์ เน็ต”
3.2.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ปี 52
3.2.1.6 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
3.2.1.7 สรุ ปผลโครงการอบรมภาวะผูน้ าํ
3.2.1.8 สรุ ปผลการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที4 3
รายละเอียด
ตัวบ่ งชีH
3.1
3.2

3.2.1

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มี ก ารส่ งเสริ มกิ จก รรมนั ก ศึ ก ษ าที*
ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะ
ของบัณฑิตที*พึงประสงค์
ร้ อยละของนักศึ กษาที เข้ าร่ วมกิ จกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา
เฉลีย4

คะแนน
สกอ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
1
2

สมศ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
-

-

3

1.5

3
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องค์ ประกอบที4 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีHที4 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่
สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที*กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที*กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื*อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื*อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื*นๆของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี6
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
(5.1.1.1)
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2. มีคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา ฯ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามแผนที*กาํ หนด เช่น โครงการอบรม “ต้นกล้าอาชีพ” (5.1.2.1)
3. การดําเนิ นให้บ ริ การทางวิชาการแก่ สั งคม ไปเป็ นตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
5.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 5
ผ่าน ระดับ 3
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผน
ดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคมไว้แล้ว แต่ยงั ไม่มีความพร้อมในการดําเนินงานตาม
แผนที*กาํ หนด
แนวทางการพัฒนา :
ควรต้องกําหนดแผนการดําเนินงานด้านการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ศักยภาพและความพร้อมของโปรแกรมวิชาฯ

ให้สอดคล้องกับ
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงาน โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์)
พ.ศ. 2551-2555
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1 คําสั*งที* 1715/2552 แต่งตั6งวิทยากร และคําสั*งที* 2021/2552 แต่งตั6งวิทยากร
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)
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ตัวบ่ งชีHที4 5.1.1 มีการนํ าความรู้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิช าชี พมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนอย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั
อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับการบริ การวิชาการ/วิชาชีพอย่าง
น้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีแผนงานในการนําความรู ้และประสบการณ์
จากการบริ การวิช าการและวิชาชี พมาใช้ใ นการเรี ยนการสอน โดยสอดแทรกในแนวการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาการวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. โปรแกรมวิชา ฯ มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมา
ใช้ใ นการเรี ย นการสอน ในรายวิช าการการวิจยั การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมอบหมายให้
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (5.1.1.1.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.1

ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.

ผ่าน ระดับ 2

1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 3
ผ่าน ระดับ 2
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามพยายามในการที* จ ะนํา ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง แต่มีขอ้ จํากัดในเรื* องของจํานวนบุคลากร ที*
ต้องรับภาระด้านการสอนและการดูแลนักศึกษาเป็ นจํานวนมาก
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ควรมีการกําหนดแผนการนํา
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ มาสอดแทรกในการเรี ย นการสอน
รวมถึงการส่ งเสริ มการทําวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
5.1.1.1.1 ตัวอย่างงานวิจยั ของนักศึกษา

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที4 5.1.2 ระดับความสํ าเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของสถาบัน (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
2. มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่าง
ครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
3. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมใน
การให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีผลงานวิจยั /ผลงานสร้างสรรค์หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที*เกิดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 1 – 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีแผนงานในการให้บริ การวิชาการ (5.1.2.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.1.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 1
ระดับ 3
ผ่าน ระดับ 1

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผน
ดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคมไว้แล้ว แต่ยงั ไม่มีความพร้อมในการดําเนินงานตาม
แผนที*กาํ หนด
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา ฯ ต้องกําหนดแผนการดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการ และนํามาบูรณาการ
ในการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม เพื*อให้มีผลงานวิจยั /ผลงาน
สร้ างสรรค์ หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ ที*เกิ ดจากการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคม และเกิ ด
เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโปรแกรมฯ กับองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความแข้มแข็งของชุ มชน
และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1 กลยุทธ์และแผนงาน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์)
พ.ศ. 2551-2555

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ตัวบ่ งชีHที4 5.2

ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ าที4มีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที4
ปรึกษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชี พในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 25

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีอาจารย์ประจําทั6งหมด 3 คน และมีส่วนร่ วมใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคม ในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 1 คน (5.2.1) ดังนั6น การมีส่วน
ร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่สังคม ต่ออาจารย์ประจําคิดเป็ นร้อยละ 33.33
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 33.33

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 35 ร้อยละ 33.33
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีอาจารย์ที*มีศกั ยภาพและความเชี* ยวชาญที*เป็ นที*
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา ฯ ควรหาแนวทางสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้อาจารย์ทุกคน มี ส่วนร่ วมใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ หรื อนานาชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1
คําสั*งที* 1715/2552 แต่งตั6งวิทยากร และคําสั*งที* 2021/2552 แต่งตั6งวิทยากร
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ตัวบ่ งชีHที4 5.3

ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที4ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 40

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีอาจารย์ประจําทั6งหมด 3 คน และมีส่วนร่ วมใน
การบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ ที*ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ได้แก่ โครงการอบรม “ต้นกล้าอาชีพ” (5.3.1) ดังนั6น การมีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมต่ออาจารย์ประจําคิดเป็ นร้อยละ 33.33
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 33.33

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 25
ร้อยละ 35 ร้อยละ 33.33
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ มี การกําหนดนโยบาย แผนกลยุท ธ์ และแผน
ดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคมไว้แล้ว แต่ยงั ไม่มีความพร้อมในการดําเนิ นงานตาม
แผนที*กาํ หนด
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ต้องกําหนดแผนดําเนิ นงาน
ของการบริ การทางวิชาการแก่สังคมและมีกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พ ที*
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน

รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.1
คําสั*งที* 1715/2552 แต่งตั6งวิทยากร และคําสั*งที* 2021/2552 แต่งตั6งวิทยากร
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ตัวบ่ งชีHที4 5.4

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 85

ผลการดําเนินการ :
ไม่มี
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.4
ร้อยละ
0 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.4
ร้อยละ
ร้อยละ 90.20 ร้อยละ 75
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิช าการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารจัด กิ จ กรรมหรื อโครงการบริ ก ารทาง
วิชาการและวิชาชี พที*ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุ มชน
เป็ นจํานวนน้อย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิ ช าฯ ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมหรื อ โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน โดยมีการสํารวจความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เพื*อให้สะท้อนถึงคุณภาพของโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พของ
โปรแกรมฯ ว่ามีมากน้อยเพียงใด อันนําไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ งเพื*อให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของสังคม และชุมชนต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ตัวบ่ งชีHที4 5.5

จํานวนแหล่ งให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที4ได้ รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
ไม่มี
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.5
แหล่ง
0 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
5.5
แหล่ง
2 แหล่ง
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอในการ
ทําหน้าที*เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเพื*อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
มหาวิทยาลัยควรเป็ นผูส้ ร้างแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเพื*อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ โดยให้อาจารย์ของโปรแกรมฯ มีส่วนร่ วมในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาการหรื อร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที4 5
คะแนน
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้ าหมายของสถาบัน
มีการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการ
และวิชาชี พมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการ
วิจัย
ระดั บ ความสํา เร็ จในการบริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ตามพันธกิจของสถาบัน
ร้อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิช าการแก่ สั ง คม เป็ นที* ป รึ ก ษา เป็ นกรรมการ
วิท ยานิ พ นธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที* ต อบสนองความต้อ งการพัฒ นาและ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม ชุ ม ช น
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที*ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ (เฉพาะ
สถาบันที*เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย4

5.1.1

5.1.2
5.2

5.3

5.4
5.5

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
1

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

-

1

-

1

3

-

2

-

0
0

-

1.2

1
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องค์ ประกอบที4 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีHที4 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการที*เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื*อง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั6งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื* อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี* ยวชาญ และมีผลงานเป็ น
ที*ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที*
หรื อเวที แสดงผลงาน จัดทํา วารสารศิ ล ปวัฒนธรรม ในระดับ ต่า งๆ มี ค วามร่ วมมื อในการให้การ
บริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ผ่านระดับ 3 ดังนี6
1. มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจนปฏิ บตั ิได้ ดังปรากฏในพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์ของ
โปรแกรมวิชา ฯ และมีแผนงานรองรับ (6.1.1.1)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์

67

2. มี การกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการที* เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับ แผนงานและมี การ
ดําเนิ น กิ จกรรมอย่างต่อเนื* อง โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นักศึ กษาเข้าร่ วมกิ จกรรมตามที*
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด (6.1.2.1)
3. มี การบูรณาการงานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม เช่ น การจัดโครงการอบรม
คุณธรรม (6.1.3.1) การเข้าร่ วมแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (6.1.3.2) การบริ จาคเงิ นให้กบั
มูลนิ ธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ ขิง (6.1.3.3) เข้าร่ วมโครงการปลูกจิตสํานึ กด้วยแหล่งศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1.3.4)
4. คณาจารย์เป็ นคณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*
รัก”
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
6.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
6.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 3

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีพนั ธกิจและวัตถุประสงค์ใน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
และคณะ อย่างสมํ*าเสมอ (ภาพถ่ายการเข้าร่ วมกิจกรรม) และพยายามบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์

68

แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯ ควรมีการกําหนดแผนงานรองรั บที* ชัดเจน รวมทั6งมี การกําหนดกิ จกรรม
ที*เกี*ยวข้องกับงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน รวมทั6งมีการบูรณาการงานด้านการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมร่ วมไปกับภารกิจด้านอื*น ๆ ของโปรแกรมฯ อย่างหลากหลาย
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
6.1.2.1 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.1.3.1 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
6.1.3.2 ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
6.1.3.3 โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) บริ จ าคเงิ น ให้ มู ล นิ ธิ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ ขิง
6.1.3.4 โปรแกรมวิ ช าการบริ หารธุ ร กิ จ (การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ) เข้า ร่ วมโครงการ
ปลูกจิตสํานึกด้วยแหล่งศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่ งชีHที4 6.1.1 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14 %

คะแนน 2
15 – 19 %

คะแนน 3
≥ 20 %

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีกิจกรรมที*ส่งเสริ มการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยแทรกเข้าไปในโครงการHRM สัมพันธ์ปี 53 รวมเป็ น 1 โครงการ และ
โครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรม 1 โครงการ รวมเป็ น 2 โครงการ เมื* อคิดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 147 คน เท่ากับร้ อยละ 1.36 อยู่ในระดับที*น้อย แต◌่มีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใน
โปรแกรมวิชาฯ ไปร่ วมกิจกรรมของคณะ และของมหาวิทยาลัย (6.1.1.2)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
6.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 1.36
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
6.1.1
ร้อยละ
N/A

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ร้อยละ 15

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 1.36

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มี การกําหนดโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นจํานวนน้อย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา ฯ ต้องมีแผนงานด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั6งมีการกําหนดโครงการหรื อกิจกรรม แล้วนําไปสู่ การปฏิบตั ิตามแผนงานที*กาํ หนด
ไว้อย่างเป็ นระบบ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.2 สรุ ปผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
6.1.1.3 ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที4 6

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

6.1

มี ระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั กษ์ พั ฒ นาและสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่ อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่ า
เฉลีย4

6.1.1

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม 3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

1

-

2

1

0
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องค์ ประกอบที4 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีHที4 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุ ณภาพภายในที4เป็ นส่ วนหนึ4 งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท6 งั ภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มี ก ารกํา หนดมาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี6 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที* ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที*ครบถ้วน ทั6งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื*องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที*มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มี ระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศที* ส นับ สนุ น การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั6งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก
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ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีผลงานผ่านระดับ 7 ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของโปรแกรมวิชา ฯ โดยมีการแต่งตั6งกรรมการดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ และการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา ฯ (9.1.1.1) ตลอดจนมี การจัดทําคู่มือประกันคุ ณภาพ
ของมหาวิทยาลัย (9.1.1.2)
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุ ณภาพ จากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การมี ส่วนร่ วมจากภาคี ท6 งั ภายในและ
ภายนอกโปรแกรมวิชา ฯ โดยมี การกําหนดนโยบายการประกันคุ ณภาพไว้ในยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย (9.1.2.1) กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (9.1.2.2) และยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชา ฯ
(9.1.2.3)
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี6 และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีการจัดทําคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ (9.1.1.2)
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพที*ครบถ้วน ทั6งการควบคุมคุ ณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพอย่างต่อเนื* องเป็ นประจํา โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR)โดยเริ* มตั6งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปั จจุบนั (9.1.3.1)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพที*เป็ นจุดอ่อนในปี การศึกษา 2552 มาพัฒนาปรับปรุ งการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที*สนับสนุ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคล โปรแกรมวิชาฯ คณะ และสถาบัน โดยมีการจัดทํา http://rsh.npru.ac.th/quality
(9.1.4.1)
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั6ง ภายในและภายนอกสถาบัน โดยให้ มี ก ารตรวจประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ
สกอ.
3 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่า งเหมาะสม โดยมี การแต่งตั6งคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพ มี การจัดทํา คู่มื อประกัน
คุณภาพ มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุณภาพ มีการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี6 และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและ
สอดคล้องกับ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกและมี ก ารดํา เนิ นงานอย่า งเป็ นระบบ และได้รับ การ
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ความรู ้อย่างสมํ*าเสมอจากคณะและ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯ ต้องรักษาระดับการดําเนิ นการและหานวัตกรรมมาตรฐานเพื*อการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื*อง
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คําสั*งที* 16/2553 เรื* อง แต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) ประจําปี การศึกษา 2552
9.1.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปหไฐม
9.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2552 หน้า 6
9.1.2.2 กลยุทธ์และแผนงานคณะวิทยาการจัดการ 2551-2555
9.1.2.3 ยุท ธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) ปี การศึ ก ษา
2551-2555
9.1.3.1 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
ปี การศึกษา 2552
9.1.4.1 http://rsh.npru.ac.th/quality
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ตัวบ่ งชีHที4 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรม
นักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที*นกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที*เกี*ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีผลงานผ่านระดับ 3 ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษาในโปรแกรมวิชา ฯ
โดยแจ้งให้ทราบในการจัดปฐมนิ เทศนักศึกษา เพื*อให้เห็ นความสําคัญของการนําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการเรี ยน ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ วัตถุประสงค์ และ
คุณลักษณะบัณฑิต (9.2.1.1)
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2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
ตามวงจร PDCA เช่ น สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ “สร้ างความเป็ นมืออาชี พ
HRM” (9.2.2.1)
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาฯ โดยให้นกั ศึกษา
มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมวิชา ฯ (9.2.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 4

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) ยัง ไม่ มี ระบบในการ
กําหนดให้นกั ศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิ จกรรมหรื อโครงการ
ของนักศึกษา อย่างจริ งจัง
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช า ฯ ควรมี การกําหนดระบบและกลไกในการให้ความรู ้ และทักษะด้านการ
ประกันคุ ณภาพแก่ นักศึ กษา เพื*อให้นักศึ กษาสามารถนําความรู ้ ด้า นการประกันคุ ณภาพไปใช้ก ับ
กิ จกรรมของนักศึ กษา อันจะนํามาซึ* ง สร้ า งเครื อข่า ยการพัฒนาคุ ณ ภาพภายในมหาวิท ยาลัยและ
ระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื*อง
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 สรุ ปผลการจัดโครงการปฐมนิ เทศนักศึ กษา โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์) ประจําปี การศึกษา 2552
9.2.2.1 สรุ ปผลการจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สร้างความเป็ นมืออาชีพ HRM”
9.2.3.1 สรุ ปผลการจัดโครงการHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
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ตัวบ่ งชีHที4 9.3

ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา และคณะอย่างต่อเนื*อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื*อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ6น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*
ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆ
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีผลงานผ่านระดับ 3 ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มี ก ารดํา เนิ นการตามระบบและกลไก การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา ฯ อย่างต่อเนื* อง โดยการจัดทําคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษา(9.3.1.1) และมีการ
รายงานการประเมินตนตั6งแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา (9.3.1.2)
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษา(9.3.2.1)
และมีการรายงานการประเมินตนตั6งแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา (9.3.2.2)
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดส่ งรายงานการประเมินตนเอง
ของโปรแกรมวิชาฯ ให้กบั มหาวิทยาลัย เพื*อรับการประเมิ นจากผูป้ ระเมินทั6งภายในและภายนอก
(9.3.3.1) (9.3.3.2)
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื* อง
โดยการนําจุ ดอ่อนของผลประเมิ นในปี ก่ อนมาปรั บปรุ งการดําเนิ นงานในปี ปั จจุ บนั อย่างต่อเนื* อง
(9.3.4.1) (9.3.4.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก4 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

เป้าหมาย
2552
ระดับ 4

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ
สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) มีการดําเนิ นการตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื*อง โดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย กับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและสาธารณชนภายใน
เวลาที* ก าํ หนด เพื* อรั บการประเมิ นจากผูป้ ระเมิ นภายในและภายนอก และพร้ อมที* จะนํา ผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการดําเนินงานของโปรแกรมวิชาฯ อย่างต่อเนื*อง
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯ อาจมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.3.1.2 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
ปี การศึกษา 2552
9.3.2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2552 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.3.2.2 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
ปี การศึกษา 2552
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
ปี การศึกษา 2552
9.3.4.1 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
ปี การศึกษา 2552
9.3.4.2 แบบสรุ ปการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ฯ ปี 2551
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที4 9
คะแนน
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที*เป็ น
ส่ วนหนึ*งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
เฉลีย4

9.2
9.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

1

-

2

-

2

-
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการ
พัฒนา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์) สรุ ปผลการประเมินจุดแข็ง
จุ ดอ่ อน แนวทางปรั บ ปรุ ง พัฒนา รวมทั6ง กํา หนดเป้ าหมายการดํา เนิ นงานระยะสั6น ระยะยาวใน
อนาคต และกําหนดแผนการพัฒนาโปรแกรมวิชา ฯ ในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จําแนก
ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และจําแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี6
ตารางที* 11 ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา เป้ าหมาย และ
แผนการพัฒนาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) จําแนก
ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ งพัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที4 1
ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

3

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้ ด ํา เนิ น การ
ครบทุ ก ตัว บ่ ง ชี6 และตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ 7 โดยร้อยละของ
โครงการบรรลุ เป้ าหมายตามตัว
บ่งชี6 ของการปฏิ บตั ิงานที*กาํ หนด
คิดเป็ นร้อยละ 100
อาจารย์ในโปรแกรมวิชา ฯ ส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
เนื*องจากมีภาระงานสอน และ
งานอื*น ๆ ที*ตอ้ งรับผิดชอบ และมี
อาจารย์จาํ นวนน้อย

1 ปี

ต้อ งรั ก ษาผลการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน ให้
บร รลุ เป้ าห มา ย
ตามตั ว บ่ ง ชี6 การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที*
กําหนดไว้

4 ปี

โปรแกรมวิ ช าฯ
ส่ งเสริ มให้อาจารย์
ทํ า ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ

องค์ ประกอบที4 2
การเรี ยนการสอน

N/A

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์

83

องค์ ประกอบที4 3
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

1.5

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี ก า ร จั ด
กิ จ กรรมเพื* อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ปั จ จุ บ ั น และศิ ษ ย์ เ ก่ า น้ อ ยมาก
เนื* องจากติ ดขัดในภาระงานและ
เวลา

1 ปี

องค์ ประกอบที4 5
การบริ การวิ ช าการแก่
สังคม

1.2

1 ปี

องค์ ป ระกอบที4 6 การ
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

2

องค์ ประกอบที4 9
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

2

โปรแกรมวิ ช า ฯ มี โ ครงการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ชุ ม ช น น้ อ ย
เนื* องจากมี ข ้ อ จํ า กั ด เรื* องของ
บุคลากร และภาระงานสอน
โปรแกรมวิ ช าฯ มี ก ารกํา หนด
โ ค ร ง ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์
พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลัก ษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนน้อย
เนื* องจากมี ข ้ อ จํ า กั ด เรื* องของ
จํานวนอาจารย์
โปรแกรมวิ ช าฯ ให้ ค วามสํ า คัญ
เรื* องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที*สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ
ที*เกี* ยวข้องและสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

ควรมี ก ารจัด ทํา
แ ผ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
จั ด บ ริ ก า ร แ ก่
นักศึกษาและศิษย์
เก่ า ให้ เ ป็ นระบบ
และอย่างต่อเนื*อง
กํ า หนดแผนการ
ดําเนินงาน

1 ปี

กํ า หนดแผนการ
ดําเนินงาน

1 ปี

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษานําความรู ้
ด้ า นการประกั น
คุ ณ ภาพไปใช้ ก ับ
กิ จกรรมนัก ศึ ก ษา
อย่างสมํ*าเสมอ
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ตารางที* 12

ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา เป้ าหมาย และ
แผนการพัฒนาโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที4 1 มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

N/A

1 ปี

โปรแกรมฯ ดําเนิ นการ
พัฒนาหลักสู ตรเพื*อให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บ ั น
และไปตามมาตรฐาน
สกอ.

มาตรฐานที4 2 ก มาตรฐาน
ด้านการบริ หารจัดการ
การอุดมศึกษา
: ก มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

2.4

โปรแกรมวิ ช าฯต้อ งมี
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที*
จํา เป็ นในการพั ฒ นา
หลัก สู ต ร หรื อ พัฒ นา
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที*
สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต เ พื* อ ใ ห้
นักศึกษามีทางเลื อกใน
การที* จ ะหางานที* ต รง
ตามสาขาวิชาได้
โปรแกรมวิ ช าฯ ให้
ความสํ า คั ญ ในเรื* อง
ของการดําเนิ นงานตาม
แ ผ น ก า ร ที* กํ า ห น ด
แล ะ มี ก า ร นํ า ระ บ บ
กลไกในการประกั น
คุ ณ ภาพไปใช้ ใ นการ
จัดกิ จกรรมเพื*อพัฒนา
นักศึกษาอย่างต่อเนื*อง

1 ปี

โปรแกรมฯ ส่ ง เสริ ม
ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารนํ า
ระ บบก ล ไก ใ นก าร
ประกัน คุ ณ ภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื*อง

มาตรฐานการอุดมศึกษา
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

ม า ต ร ฐ า น ที* 2 ข
มาตรฐานด้านการบริ หาร
จัดการการอุดมศึกษา
: ข มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

1.3

จุดแข็ง จุดอ่ อน
เป้าหมาย
แนวทางปรับปรุ ง
ระยะสัH น/
พัฒนา
ระยะยาว
โปรแกรมวิ ช าฯ มี ก าร 1 ปี
จัดการเรี ยนการสอนไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร มี
การออกแบบการเรี ย นการ
สอนและจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ย น รู ้ ที* เ น้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น
สําคัญ มีการใช้สื*อการเรี ยน
การสอนที* หลากหลาย แต่ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ต่ อ ชุ ม ช น ห รื อ
ระดับประเทศน้อยมาก

แผนการพัฒนา

โปรแกรมฯ ความมี
โครงการที* สร้ างความ
ร่ วมมือกับชุ มชนอย่าง
จริ งจั ง และนํ า ไปสู่
การเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า ง
เป็ นรู ปธรรม
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ภาคผนวก
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องค์ ประกอบที4 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ต ถุ ประสงค์
และแผนดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และมี การกําหนดตัวบ่งชี6 เพื*อวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี6
ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที4 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสู ตร
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้งานทําตรงสาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโทที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั6งหมด
2.1.3 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาเอกที* ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ
จํ า นวนวิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด
2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรที*ได้มาตรฐานต่อ
หลักสู ตรทั6งหมด
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ตัวบ่ งชีHทตี4 ้ องรายงานตามระบบประกันคุณภาพ

สกอ.
              

สกอ.

สกอ.
สมศ.

              

  


 

สมศ.












สมศ.

สมศ.

สกอ.  
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2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อ
คุ ณภาพการสอนของอาจารย์และสิ* ง
สนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และ
สิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.3 มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การ
พัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ป ระจําที* มี วุฒิป ริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ป ระจํา ที* ดาํ รงตํา แหน่ ง
อ า จ า ร ย์ ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
ทําการวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้ อยละของบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ที* ไ ด้รับ
เงินเดือนเริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

 

สกอ.
  

สกอ.

 

สกอ.
 

สกอ.

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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2.12 ร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ันและศิ ษ ย์เ ก่ า ที*
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในรอบ 5 ปี ที* ผ่ า นมา ที*
ได้รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่องในด้า น
วิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม จริ ยธรรม กี ฬา
สุ ข ภาพ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และด้ า น
สิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.12.1 จํานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการ
ของนั ก ศึ ก ษาที* ไ ด้ รั บ รางวั ล ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี
องค์ ประกอบที4 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที* ค รบถ้ว น
และสอดคล้องกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที*
พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อย ล ะ ของนั ก ศึ ก ษ าที* เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที4 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ น
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สกอ.



สมศ.




สกอ.  
สกอ.





 





 





สมศ.

สกอ.
สกอ.













สกอ.
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4.3.1 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ข องสถาบัน ต่ อ จํา นวน
อาจารย์ประจํา
4.3.2 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในสถาบัน ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายนอกสถาบันต่ อจํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4 ร้ อ ยละของงานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรั พย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ สิทธิ บตั ร หรื อ
นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ท6 งั ในระดับ ชาติ และใน
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ า งสรรค์ ที* ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ และ/
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั6 ง ใ น
ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที4 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

























 



สมศ.

สมศ.

สมศ.

สกอ.

สมศ.

สกอ.
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5.1.1 มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
5.1.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของ
สถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ ใน
ระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจํา
5.3 ร้อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พที* ต อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
5.5 จํา นวนแหล่ ง ให้ บ ริ การทางวิ ช าการและ
วิชาชี พที* ได้รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที*เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ ประกอบที4 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
6.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

 



 



  



 



สมศ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.  
สกอ.





 





สกอ.
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6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ สมศ.
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและ สร้ างเส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
องค์ ประกอบที4 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบั น ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ สกอ.
บริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน สกอ.
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
สกอ.
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร สกอ.
บุ ค คลเพื* อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* เข้าร่ วม สมศ.
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั6 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สาย สมศ.
สนับสนุ นที* ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชี พทั6งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื* อการบริ หาร สกอ.
การเรี ยนการสอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุ คลากร สกอ.
ภายนอกเข้ า มามี ส่ วนร่ วมใ นก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา

 

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
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7.7

ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที* ไ ด้ รั บ รางวัล
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
7.8 มี ก ารนํา ระบบบริ หารความเสี* ย งมาใช้ ใ น
กระบวนการบริ หารการศึกษา
7.9 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการถ่ า ยทอดตัว บ่ ง ชี6
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที4 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบันใน
การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ เพื* อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ
วิช าการและวิชาชี พ ในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.3 ร้ อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที* ใ ช้
ในการอนุ รักษ์พฒั นาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
8.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรต่ อ จํา นวนนัก ศึ ก ษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.5 ค่าใช้จ่ายทั6งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.6 ร้ อ ยละของเงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ทธิ ต่ อ
งบดําเนินการ

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สกอ.



สกอ.
สกอ.





  



  



  



  



  

    

สกอ.

สมศ.








สมศ.

สมศ.




สมศ.
สมศ.
สมศ.
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8.1.7 งบประ มาณสํ า หรั บการพั ฒ นา
ค ณ า จ า ร ย์ ท6 ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดที* ใ ช้ ใ นระบบ
ห้ อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
8.2 มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที4 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน
ที* เ ป็ นส่ ว นหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
9.2 มี ร ะบบและกลไกการให้ค วามรู ้ และทัก ษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
องค์ ประกอบที4 10 องค์ ประกอบตามนโยบายรั ฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.2 ผลที*เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มี
ความรู ้ เจตนคติที*ดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุณลักษณะที*พึงประสงค์ท6 งั 3 ด้าน

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม4 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.





สมศ.


สกอ.



  



  

สกอ.
    

สกอ.
สกอ.

 

    

-

    


    

สกอ. 
สกอ.
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีHของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป้าหมาย

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญญาตรี ที* ได้งานทําตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาโทที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาโท
ทั6งหมด
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอกที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที* ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ทั6งหมด

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

สมศ.

-

สมศ.

90 %

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

สนอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

ระดับ 5

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที4 1 ป รั ช ญ า ป ณิ ธ า น
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1
มี ก ารกํา หนดปรั ช ญาหรื อปณิ ธ าน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุท ธ์ แผนดําเนิ น งานและมี ก าร
กํา หนดตัว บ่ ง ชี6 เพื* อ วัด ความสํา เร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6 ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที4 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและ
บริ หารหลักสู ตร

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

ระ
ดับ
5
-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

90 %

-

-

90

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

%
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เป้าหมาย

2.8

2.9

2.10

สถาบันวิจยั

2.7

สนอ.

2.6

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที* มี วุ ฒิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

สน.ส่ งเสริ มฯ

2.5

สน.ศิลปะ

2.4

สน.วิทยบริ การ

2.3

มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
2.2.1 ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์ แ ละสิ* ง
สนั บ สนุ นการสอนของ
อาจารย์ และสิ* ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู้
มี โครงการหรื อกิ จกรรมที* สนับสนุ น
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนซึ* งบุ ค คล องค์ ก ร และชุ ม ชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

2.2

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

-

-

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

-

-

-

-

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

ระ
ดับ
4

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

-10%

-10%

+ 10%

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ป.เอก

ป.เอก

-

-

-

-

-

ปริ มาณ

>20%

>20%

ปั จจัย
นําเข้า

และ

และ

ป.ตรี < 5%

ป.ตรี < 5%

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

40%

40%
กระบวน
การ
กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

+ 10%

กระบวน
การ
ผลผลิต

ระดับ
ระดับ

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที* ด ํา รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

สกอ.

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
มี ระบบและกลไกสนั บ สนุ นให้
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื* อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ ง านทํา และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ* มต้น เป็ นไปตาม
เกณฑ์

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

สกอ.

3 ข้อ

3 ข้อ

-

-

-

-

*

สกอ.

80 %

80 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

75 %

75 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ
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ข้อ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์
เก่ าที* สําเร็ จการศึ กษาในรอบ 5 ปี ที*
ผ่านมา ที* ได้รับ การประกาศเกี ยรติ
คุ ณ ยกย่อ งในด้า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม กี ฬ า สุ ข ภาพ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า น
สิ* ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ
2.12.1 จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิชาการของนักศึ กษา
ที* ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี
(ชิ6นงาน)
องค์ ป ระกอบที4 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

สกอ.

3.5

3.5

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

4 ชิ6น

1 ชิ6น

-

-

*

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 7

ระดับ 7

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

ระ
ดับ
7
ระ
ดับ
4

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

อย่าง

กระบวน
การ

ข้อ

2.11

3.2

มี ก ารส่ ง เสริ มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที*
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที*พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อยละของนักศึ กษาที* เข้า
ร่ วมกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

องค์ ประกอบที4 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับ สนุ น การผลิ ตงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

≥
60

%
สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

-

-

-

-
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ที4มา

มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

เป้าหมาย

มี ร ะบบบริ หารจัด การความรู้ จ าก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.

-

-

-

อย่าง

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5,000 บาท

-

เงิ น ส นั บ สนุ น งาน วิ จั ย แ ล ะ งาน
สร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.1 เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ของสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ างสรรค์ที* ตี พิม พ์เ ผยแพร่ ได้รั บ
การจดทะเบี ยนทรั พย์สิน ทางปั ญญา
หรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร หรื อนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ท6 ัง ในระดับ ชาติ แ ละใน
ระดับ นานาชาติ ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
20,000 บาท

-

-

-

-

สมศ.

8,000 บาท

2,000 บาท

-

-

-

สมศ.

12,000 บาท

3,000 บาท

-

-

สมศ.

20%

20%

-

สมศ.

20 %

20%

สกอ.

5

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

4.2

4.3

4.4

%

5

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

กระบวน
การ

ข้อ

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

น้อย
4 ข้อ
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เป้าหมาย
สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ท6 ังในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที4 5 การบริ การทางวิช าการแก่
สั งคม
5.1
มี ร ะบบและกลไกในการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน
5.1.1 มี ก ารนํ า ค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ จ ากการ
บ ริ ก า รวิ ช า ก า รแ ล ะ
วิ ช าชี พม าใ ช้ ใ นก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
5.1.2 ระดับความสําเร็ จในการ
บ ริ ก าร วิ ช า ก าร แ ล ะ
วิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน
5.2
ร้ อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่ สั ง คม เป็ นที* ป รึ กษา เป็ น
กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
5.3
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการ
บริ ก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ตอบสนองความต้อ งการพัฒ นา
และเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งของ
สังคม ชุ ม ชน ประเทศชาติ แ ละ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

4.4.1

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สมศ.

20 %

10 %

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

สมศ.

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ระดับ

สกอ.

25 %

25 %

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สกอ.

35

%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

%

35
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85 %

จํ า น ว น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที* ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ ในระดับ ชาติ ห รื อระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบัน ที* เ น้ น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที4 6 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

5.5

6.1.1

ร้ อ ยละของโครงการ/
กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า
องค์ ประกอบที4 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
สภาสถาบัน ใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
ในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลัก ดัน สถาบัน ให้ แ ข่ ง ขัน ได้ใ น
ระดับสากล
7.2
ภาวะผู้น ํา ของผู้บ ริ หารทุ ก ระดับ
ของสถาบัน
7.3
มี ก ารพัฒ นาสถาบั น สู่ องค์ ก าร
เรี ยนรู้
7.4
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื* อ พัฒ นาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ

สถาบันวิจยั

85 %

สนอ.

สกอ.

สน.ส่ งเสริ มฯ

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

5.4

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.ศิลปะ

ที4มา

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สน.วิทยบริ การ

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

85

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระ
ดับ
4
15

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

%
≥1
แหล่ง

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

สมศ.

15 %

15 %

-

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ

สกอ.

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

สกอ.

%
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ระดับ
ระดับ

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

7.6

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

7.5

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

7.4.1

สมศ.

≥ 50 %

≥ 50 %

-

-

-

-

-

สมศ.

≥ 70 %

≥ 70 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําที*เข้าร่ วมประชุ ม
วิ ช าการหรื อนํ า เสนอ
ผลงานวิ ช าการทั6 งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อยละ ของบุ คลาก ร
ประจําสายสนับ สนุ น ที*
ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั6ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมู ลเพื* อ
การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

≥ 70%

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก

ปั จจัย
นําเข้า

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรภายนอกเข้ามามี ส่ วน
ร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

สกอ.

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* ได้รับ
รางวัล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชี พในระดับชาติหรื อนานาชาติ
7.8
มีการนําระบบบริ หารความเสี* ยงมา
ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
7.9
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอด
ตัว บ่ ง ชี6 และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที4 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มี ร ะบบและกลไกในการจัด สรร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สกอ.

0.5 %

0.5 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

กระบวน
การ

ระดับ

7.7

สกอ.

สกอ.

-

-

-

-
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เป้าหมาย

8.1.7

สถาบันวิจยั

8.1.6

สนอ.

8.1.5

สน.ส่ งเสริ มฯ

8.1.4

สน.ศิลปะ

8.1.3

สน.วิทยบริ การ

8.1.2

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบัน ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พเพื*อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
รายรั บ ของสถาบัน ใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ใ น น า ม
ส ถ า บั น ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา
ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ย
และมู ล ค่ า ที* ใ ช้ ใ นการ
อนุรักษ์พฒั นาและสร้ าง
เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดําเนิ นการ
สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

ที4มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

8.1.1

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สมศ.

6,500 บาท

1,000 บาท

1,000
บาท

-

-

-

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

สมศ.

15,000 บาท

5,000 บาท

3,000
บาท

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

30,000 บาท

-

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ

≥ ± 10%
หรื อ

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

≤ - 10%
ของเกณฑ์

≤ - 10%
ของเกณฑ์
กระบวน
การ

ปริ มาณ

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ร้อยละของเงินเหลื อจ่าย
สุ ทธิ ต่องบดําเนิ นการ

สมศ.

+5-9%

+5-9%

+5-9%

สมศ.

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ

งบประมาณสําหรั บการ
พัฒ นาคณาจารย์ท6 ัง ใน
ประเทศ และ
ต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

-

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์

-

104

2,000 บาท

-

2,000
บาท

8.2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
ครบทั6ง
3 ด้าน

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน

องค์ ประกอบที4 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที*เป็ นส่ วนหนึ* งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
9.2
มี ร ะบบและกลไกการให้ ค วามรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา
9.3
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

สกอ.

สกอ.

สกอ.

(3 D)
10.2

ผลที* เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3
ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติ ที*ดี
ตล อด จน เ กิ ด พฤ ติ ก รร ม ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที* พึ ง ประสงค์ ท6 ัง 3
ด้าน

สกอ.

สถาบันวิจยั

สน.วิทยบริ การ

สมศ.

สนอ.

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ค่าใช้จ่ายทั6งหมดที*ใช้ใน
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน
8.1.8

สน.ส่ งเสริ มฯ

ที4มา

สน.ศิลปะ

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

-

-

-

-

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ระดับ
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10.
11.
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13.
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17.
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20.
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22.
23.
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์พงษ์สันติ
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์สมพล
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์กุสุมา
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์ขวัญยุพา
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์มาลินี
อาจารย์หรรษา
อาจารย์วรี กิจ
อาจารย์จนั ทนา
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์ดวงใจ
นางวงษ์เดือน

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ*น
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิ แก้ว
ชนะสุ ข
ไพบูลย์วฒั นกิจ
ศรี สว่าง
สุ วรรณะ
นาคใหญ่
คล้ายจันทร์ พงษ์
อุฑารสกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ก่วยสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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