รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว' ไป
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ' รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2552
ระหว่ าง วันที' 1 มิถุนายน 2552 – วันที' 31 พฤษภาคม 2553

รายงาน วันที' 7 มิถุนายน 2553

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิมเติ ม ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั5น โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม จึ ง นํา ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
การศึ กษาใช้ในการบริ หารจัดการและปฏิ บตั ิงาน ตั5งแต่ ปี การศึ กษา 2549 การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองอย่างต่อเนื องทุกปี การศึกษา และ ปี การศึกษา 2552 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามองค์ประกอบคุ ณภาพและตัวบ่งชี5 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือการ
ประเมิ นและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน และเตรี ย มความพร้ อมรั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างเป็ นทางการ
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR ครั5ง ที 10) ของโปรแกรมวิช า การจัดการทัว ไป คณะ
วิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับการประเมินคุ ณภาพภายในอย่างเป็ นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั5งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2552 ถึ งวันที 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นรายงานทีเสนอข้อมูลจํานวน 7
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์ และ แผนดํา เนิ น การ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที
5 การบริ การวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา)
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
1 มิถุนายน 2553
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ส่ วนที' 1 ข้ อมูลเบือH งต้ นของโปรแกรมวิชาการจัดการทั'วไป
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว' ไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที 2) พ.ศ. 2527 ทีได้กาํ หนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครู สามารถ
เปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู
คณะวิทยาการจัดการได้เริ มก่อตั5งในปี 2528 โดยแบ่งการบริ หารเป็ นภาควิชาต่าง ๆ
โดยมีภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์ เป็ นภาควิชาหนึง และเป็ นภาควิชาเดียวทีเปิ ดรับนักศึกษา ทั5ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ คือ เปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป (ทัว ไป) ปี
การศึกษาละ 2 หมู่เรี ยน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุ ศาสตร์ วิชาเอกสหกรณ์ รุ่นสุ ดท้ายด้วย
อีก 1 หมู่เรี ยน สําหรับภาคพิเศษในขณะนั5น คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพือบุคลากร
ประจําการ) โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ ระดับอนุ ปริ ญญา หลักสู ตร 2 ปี ปี การศึกษาละ 4 หมู่
เรี ยน และ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป (บริ หารงานทัว ไป) ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 2 ปี ปี
การศึกษาละ 4 - 7 หมู่เรี ยน ตามอัตรากําลังของอาจารย์ประจําในขณะนั5น
ต่อมา ตามนโยบายทีสถาบันอนุญาตให้มีการสอนโดยอาจารย์พิเศษได้ จึงทําให้สามารถ
รับนักศึกษาเพิมขึ5นอย่างมาก จึงได้เพิมจํานวนหมู่เรี ยนภาคพิเศษมากขึ5น จนปั จจุบนั สามารถรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป (บริ หารงานทัว ไป) ได้ปีการศึกษาละ 12 หมู่เรี ยน และ
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป(การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์) ซึ งเพิงเปิ ดรับนักศึ กษารุ่ นแรกในปี
การศึกษา 2542 จํานวนหนึงหมู่เรี ยน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ ได้นาํ รู ปแบบการบริ หารแบบการบริ หาร
โปรแกรมวิชามาใช้ โดยใช้ชือว่า “โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จและการจัดการทัว ไป”
ซึ งในปี
การศึกษา 2542 มีนกั ศึกษาภาคปกติหลักสู ตร 4 ปี ครบตั5งแต่ปีที 1 ถึ งปี ที 4 รุ่ นละ 3 หมู่เรี ยน
นักศึกษาภาค กศ.พป. หลักสู ตร 2 ปี รุ่ นละ 8 หมู่เรี ยน หลักสู ตร 4 ปี รุ่ นละ 4 หมู่เรี ยน
ในปี การศึกษา 2545 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ซึ งทางสถาบันราชภัฏนครปฐม
ได้อนุ มตั ิให้เปิ ดรับนักศึกษาหลักสู ตรการจัดการทัว ไป ปริ ญญาตรี 4 ปี และหลักสู ตรอนุ ปริ ญญา
โดยทางโปรแกรมวิชาจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาทีรับเข้าเรี ยนในปี การศึกษา 2545 คือ ภาคปกติ เปิ ด
หลักสู ตร 4 ปี 5 หมู่เรี ยน และภาค กศ.พป. เปิ ดหลักสู ตรอนุ ปริ ญญา 4 หมู่เรี ยน และหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี 2 ปี หลังอีก 4 หมู่เรี ยน
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ในปี การศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ได้
อนุ มตั ิให้เปิ ดรับนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ตสา ขาการจัดการทัว ไป ปริ ญญาตรี 4 ปี
อนุปริ ญญา 2 ปี และปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) คือ ภาคปกติ หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 จํานวน
6 หมู่เรี ยน และ ภาค กศ.พป. หลักสู ตรอนุ ปริ ญญาจํานวน 6 หมู่เรี ยน หลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลัง
อนุปริ ญญา) จํานวน 4 หมู่เรี ยน
ในปี การศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี (หลังอนุ ปริ ญญา) ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมากขึ5น โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรเมือวันที 16 ธันวาคม 2549

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
ปรัชญา
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การจัดการทัว ไป) มุ่ง จัดการศึ กษา พัฒนาบุ ค คลให้มี
ความรู ้ ความเชียวชาญ มีจริ ยธรรม คุณธรรม เพือให้เป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพของประเทศ
วิสัยทัศน์
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (จัด การทัวไป) มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เพือตอบสนองความต้องการของสังคม
พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การจัดการทัว ไป)มีพนั ธกิจ 5 ประการ คือ
1. จัดการศึกษาทางการจัดการธุ รกิจ
2. ทําวิจยั ทางด้านการจัดการธุ รกิจ
3. บริ การทางวิชาการแก่ทอ้ งถินทางด้านการจัดการธุ รกิจ
4. ทํานุบาํ รุ ง ประเพณี และวัฒนธรรมทีดีงามทางการจัดการธุ รกิจ
วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีหลักสู ตรการศึกษาหลากหลายรู ปแบบทางด้านการจัดการธุ รกิจ โดยสอดคล้อง
กับบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของท้องถิน ในลักษณะทียดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการดําเนินการ การจัดการธุ รกิจในท้องถิน
3. มีโครงการบริ การทางวิชาการด้านการจัดการธุ รกิจตามความต้องการ และความจําเป็ น
เร่ งด่วนของท้องถิน
4. รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการธุ รกิ จและถ่ายทอดแก่
ท้องถิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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5. สนับสนุน มีส่วนร่ วม และบํารุ งรักษา ประเพณี วัฒนธรรมทีดีงามทางการจัดการธุ รกิจ
ในท้องถิน

3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
2. อาจารย์ผอ่ งใส
3. อาจารย์สิริพงศ์
4. อาจารย์ชูเกียรติ
5. อาจารย์ ดร.สุ กฤตา
6. อาจารย์พงษ์สันติP
7. อาจารย์ดวงใจ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี
9. อาจารย์พงศ์สฎา
10. อาจารย์หรรษา
11. อาจารย์ ดร.แสงแข
12. อาจารย์ จันทนา

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
ไชยชนะ
ฤกษ์อุดม
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แก้วมณี
เฉลิมกลิน
คล้ายจันทร์ พงษ์
บุญศิริ
พงศ์สิทธิ กาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ' ปิ ดสอน
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีหลักสู ตรการศึกษาด้านการจัดการธุ รกิจ ดังนี5
1. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
หลักสู ตร 4 ปี
2. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
หลักสู ตร 2 ปี (หลัง
อนุปริ ญญา)
3. บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
คณะฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการ

5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของโปรแกรมการจัดการทัว ไป ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 12 คน จําแนก
เป็ น ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี5

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
3
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
9
รวม
12

คิดเป็ นร้ อยละ
25.00
75.00
100

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท
ข้าราชการ
พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ลาศึกษาต่ อ

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

รวม

1

-

1

-

-

-

3

-

3

-

-

-

4

-

-

-

3

4

7

-

2

2

-

-

-

9

1

7

4
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
อาจารย์
10
83.33
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2
16.67
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
12
100

6. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมการจัดการทัว' ไป ปี การศึกษา 2552
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
789
34.62
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,490
65.38
รวม
2,279
100

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัH นปี
นักศึกษา
ชัH นปี ที' 1
ชัH นปี ที' 2
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
258
180
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
272
447
รวม
530
627

ชัH นปี ที' 3
171
443
614

ชัH นปี ที' 4
180
328
508

รวม
789
1,490
2,279

7. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมการจัดการทัว' ไป ประจําปี 2552
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้ อยละของ
ประเภทงบประมาณ
ทีไ' ด้ รับ
ทีใ' ช้ ไป
ทีเ' หลือ
งบประมาณทีใ' ช้ ไป
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 476, 600.00 174,958.00 301,642.00 36.70
476, 600.00 174,958.00 301,642.00 36.70
รวม

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทีจดั ทํา
ขึ5นเพือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนิ นงานตามภารกิจหลักและโครงการในภาพรวม
ของโปรแกรมวิชา โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control)
การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทัว ทั5งโปรแกรมวิชา การ
จัดการทัว ไป
ระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มี 2 ระบบ ได้แก่
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมิน
คุ ณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )
หรื อเรี ยกว่า สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว' ไป ประกอบด้ วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุ ณภาพทีกาํ หนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์/ตัวบ่งชี5ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์/บุ คลากรของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพือการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชา การจัดการทัว' ไป
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่าง โปรแกรมวิชา กับ บุคคล/องค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชา เผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา การจัดการทัว' ไป
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
ประธานโปรแกรมวิชา
2. อาจารย์ผอ่ งใส
สิ นธุ สกุล
รองประธานโปรแกรมวิชา
3. อาจารย์สิริพงศ์
ไชยชนะ
รองประธานโปรแกรมวิชา
4. อาจารย์ชูเกียรติ
ฤกษ์อุดม
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุ กฤตา
ชัชวาลกิจกุล
กรรมการ
6. อาจารย์พงษ์สันติP
ตันหยง
กรรมการ
7. อาจารย์ดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี แก้วมณี
กรรมการ
9. อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิน
กรรมการ
10. อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.แสงแข
บุญศิริ
กรรมการ
12. อาจารย์ จันทนา
พงศ์สิทธิ กาญจนา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาและรายงานการ
ประเมินตนเองทุกปี การศึกษา
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9. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ' งึ ประสงค์
การผลิ ตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามปรัชญาของ
โปรแกรมวิ ช า และสอดคล้อ งกับ สภาพการเปลี ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โปรแกรมวิชา จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ดังนี5
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการทั5งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และการสื อสารอย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พ5ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตและภาษาอังกฤษพอทีจะใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงชีวติ ด้วยความเหมาะสม

10. อาคารสถานที'
สถานทีต5 งั
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป คณะวิทยาการจัดการ
ตั5งอยู่ อาคาร A6 เลขที 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ 73000

11. องค์ ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 7 องค์ประกอบ ดังนี5
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”

12. สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที'ผ่านมา (ปี การศึกษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2552)
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ทีผา่ นมา (
ปี การศึกษา 2551 ) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั ( ปี การศึกษา 2552) ดังตารางต่อไปนี5
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตารางที 1 สรุ ป ผลการปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ นในรอบปี ที ผ่านมา (ปี การศึ กษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2552)
องค์ ประกอบ
คุณภาพ
องค์ ประกอบที' 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
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี5
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 ชี5 ของการ
ปฏิบตั ิงานทีกาํ หนด

ผลการประเมินจากปี ที' ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ' ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 3

ร้อยละ 85

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

องค์ ประกอบที' 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
สาขาทีสาํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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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 ประกอบที' 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 3.1 มี ก ารจัด บริ ก ารแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษาทีครบถ้วนและสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที พึ ง
ประสงค์

ผลการประเมินจากปี ที' ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ' ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

0

ระดับ 2

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 1

ระดับ 2

ป.เอก > 20% และ
ป.ตรี <5%

ระดับ 1

ระดับ 1

รศ.+ผศ. > 140 %

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 7

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
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 ประกอบที' 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
ประจําทีมีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นทีปรึ 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
ตั ว บ่ ง ชี ที 5.4 ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ

ผลการประเมินจากปี ที' ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ' ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

25 %

ระดับ 1

ระดับ 3

35 %

0

0

85 %

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
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 ประกอบที' 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 ประกอบที' 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 ที' ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ' ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ส่ วนที' 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับ
เป้ าหมายจุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี5
โปรแกรมวิ ช าการจัด การทัว ไป มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม รายงานผลการ
ดําเนิ นงานจริ ง ประเมินคุ ณภาพตนเองตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
และตามเป้ าหมายทีกาํ หนดไว้ รวมทั5งวิเคราะห์ จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง
ตามตัวบ่งชี5แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี5

องค์ ประกอบที' 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชีHที' 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชีHเพื'อวัดความสํ าเร็ จของการดําเนินงานตาม
แผนให้ ครบทุกภารกิจให้ ครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี5ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี5 เพือวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี5 อย่างน้อยปี ละ 2
ครั5ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสมําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื อง
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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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 การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีผลงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ดังนี5
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธานของโปรแกรมวิชาดังนี5 “มุ่ง
จัดการศึกษา พัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ ความเชี ยวชาญ มีจริ ยธรรม คุณธรรมเพือให้เป็ นพลเมืองทีมี
คุณภาพของประเทศ” สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และของมหาวิทยาลัย โดยจัดพิมพ์ไว้ในคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพือเผยแพร่ ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทัว ไปได้ทราบ (1.1.1.1)
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ พัฒนาแผนการดําเนิ นงาน
และแผนปฏิบตั ิการประจําปี เพือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของคณะ และมีการปรับยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาทุกปี (1.1.2.1)
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมี การกําหนดตัวบ่งชี5 ของการดําเนิ นงานโดยจัดทําเป็ น
ปฏิ ทินการจัดกิ จกรรมเสนอคณะและแต่ละโครงการ/กิ จกรรมมีการกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี5เพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานและสอดคล้องกับพันธกิจของโปรแกรมฯ (1.1.3.1)
4. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิ จ ได้แก่ ด้านการ
เรี ยนการสอน คณาจารย์ทุกคนในโปรแกรมฯมีภาระงานสอนตามตารางสอนทีทางมหาวิทยาลัยจัด
ให้ และคณาจารย์แต่ละคนต้องทําแผนการสอนทุกรายวิชา (1.1.4.1) ด้านการวิจยั โปรแกรมฯเปิ ด
โอกาสให้คณาจารย์ในโปรแกรมฯ ทําวิจยั (1.1.4.2), (1.1.4.3) ด้านการบริ การวิชาการ คณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ได้ออกไปบริ การวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิ จข้อ 3 ของโปรแกรม
คือ บริ การทางวิชาการแก่ ทอ้ งถิ นทางด้านการจัดการธุ รกิ จ ได้แก่ การเป็ นวิทยากรบรรยายให้กบั
หน่วยงานภายนอก เช่น บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน (1.1.4.4) องค์การปกครองส่ วนท้องถิน (1.1.4.5)
สํ า นัก งานขนส่ ง จัง หวัด (1.1.4.6) กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (1.1.4.7) ด้า นการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมจัดโครงการด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเพือให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม
เช่ น โครงการสื บ สานวัฒ นธรรมไทยผูใ้ ห้ ย่อ มเป็ นที รั ก (1.1.4.8) โครงการพัฒ นาวัด พัฒ นาใจ
(1.1.4.9) และพัฒนาระบบการบริ หารโดยใช้หลักธรรมา ภิ บาล โดยอาจารย์ใหม่ทีเข้ามาต้องมี
อาจารย์พีเลี5ยงคอยดูแล ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา (1.1.4.10)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี5 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั5ง
และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน (1.1.5.1)
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5
2 คะแนน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงานปี
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
1.1
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5
ผ่าน ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดํา เนิ นงานและแผนปฏิ บ ตั ิ การประจําปี ให้ส อดคล้องกันและสอดคล้องกับ ภารกิ จหลัก ของ
สถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดตัวบ่งชี5 ของการดําเนิ นงานและกําหนด
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี5 เพือวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน อาจารย์ภายในโปรแกรมได้นาํ
ความรู ้ ไปเผยแพร่ ให้แก่บุคคลภายนอก โดยการรั บเชิ ญไปเป็ นวิทยากรตามหน่ วยงานต่าง ๆ และ
ได้รับทุนวิจยั ในการพัฒนาท้องถินเพิมมากขึ5นจากปี ทีแล้ว และมีการดําเนิ นการตามแผนครบทุก
ภารกิ จ ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี5 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั5ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์
และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คู่มือนักศึกษาปี การศึกษา 2552
1.1.2.1 คําสังที 609/2552 คําสังวิพากษ์ยทุ ธศาสตร์ โปรแกรมวิชาและแผนยุทธศาสตร์ คณะ
1.1.3.1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการ
1.1.4.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้
1.1.4.2 ประกาศทุนวิจยั
1.1.4.3 เค้าโครงวิจยั
1.1.4.4 หนังสื อเชิญไปเป็ นวิทยากรบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน (อ.ผ่องใส อ.สิ ริพงศ์)
1.1.4.5 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอาจารย์ พงษ์สันติP ตันหยง
1.1.4.6 หนังสื อเชิญไปเป็ นวิทยากรขนส่ งจังหวัดนครปฐม (อ.ผ่องใส อ.สิ ริพงศ์)
1.1.4.7 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอาจารย์ (อ.หรรษา)
1.1.4.8 โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก
1.1.4.9 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
1.1.4.10 คําสังแต่งตั5งอาจารย์พีเลี5ยง
1.1.5.1 รายงานการประชุม (คณะกรรมการประจําคณะ)
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ตัวบ่ งชีHที' 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชีHของการปฏิบัติงานที'กาํ 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 มีโครงการทั5งหมด 72 โครงการ เป้ าหมายตามตัวบ่งชี5 71 โครงการ ร้อย
ละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี5การปฏิบตั ิงานทีกาํ หนด เท่ากับ ร้อยละ 98.61
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 98.61

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา2552 ปี การศึกษา 2552
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 70
ร้อยละ 85
ร้อยละ 98.61
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีพฒั นาการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามอย่างชัดเจน
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะมีพฒั นาการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี5 การ
ปฏิบตั ิงานทีกาํ หนดให้มากขึ5น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.1.1 โครงการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที' 1
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

1.1

ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุ ประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี5ของการปฏิบตั ิงานทีกาํ หนด

1.2
เฉลีย'

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

-

-

2.5

-

-
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องค์ ประกอบที' 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชีHที' 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
ทีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของ
บัณฑิตทีทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรทีเปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก)
ทีเปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั5งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ ก ษา 2552 โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป มี ผ ลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตรโดยยึดระเบียบ
ข้อบังคับของ สกอ. (2.1.1.1)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยหลักสู ตรที
ปรับปรุ งครอบคลุมปี การศึกษา 2549 - 2555 (2.1.2.1)
3. โปรแกรมวิชามีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื อง โดยมีการแต่งตั5งกรรมการจัดทําหลักสู ตร และมีการ
ประชุ มคณะกรรมการฯ (2.1.3.1) เชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิและบุคคลภายนอกมาวิพากษ์หลักสู ตร (2.1.3.2)
เพือเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดหลักสู ตร
4. โปรแกรมวิชาฯมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา ร่ วมกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย เช่น ร้อยละของบัณฑิตทีทาํ งานตรงสาขา (2.1.4.1)
5. มี ก ารนําผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการดําเนิ นการหลักสู ตรประจํา ปี การศึ ก ษาไปปรั บปรุ ง
หลักสู ตรทุก 5 ปี โดยดําเนินการร่ วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย (2.1.5.1)
6. หลักสู ตรทีเปิ ดสอนทุกหลักสู ตรของโปรแกรมวิชาฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุก
เรื องและมี ก ารประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รครบทุ ก ประเด็ นตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รของสกอ.
(2.1.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา2552
2.1
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร สําหรับนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชา นอกจากนั5นโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยังมีการกําหนดเป้ าหมายการผลิ ต
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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บัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต และยังมีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่
และการปรั บ ปรุ ง หลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรทุ ก เรื องโดยการสํา รวจความ
ต้องการใช้บณั ฑิตจากผูป้ ระกอบการและสํารวจความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะหากลไกในการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริ ญญา และปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549)
2.1.3.1 คําสังแต่งตั5งกรรมการในเล่มหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549)
2.1.4.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549) , ข้อมูลบัณฑิตทีมีงานทํา
2.1.5.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549) (รายงานการประชุม กบ.คณะฯ ?)
2.1.6.1 บันทึกข้อความ เรื องการรับรองหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี' ด้ งานทําตรงสาขาทีส' ํ าเร็จการศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
≥ 80

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ไม่ได้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประเมินโดยตรง ต้องใช้ขอ้ มูลจาก
มหาวิทยาลัย ฯ ซึ งไม่มีการจําแนกบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําตรงสาขาทีสําเร็ จการศึ กษา
ของแต่ละโปรแกรมวิชา ทําให้ไม่สามารถรายงานได้
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH
2.1.1

หน่ วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.1.1
ร้อยละ
99.31
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 75

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ไม่ได้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประเมินโดยตรง ต้องใช้ขอ้ มูลจาก
มหาวิทยาลัย ฯ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป จะดําเนิ นการสํารวจข้อมูลบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีสําเร็ จ
การศึกษาเองในปี การศึกษาถัดไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 2.2

มีกระบวนการเรียนรู้ ทเี' น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สือและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
่ และหลากหลายทีจะสนองตอบต่อความ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน
ต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีจดั 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 :
ปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป มีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ดังนี5
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสู ตร โดยการจัดทําคู่มือนักศึกษาและมีการสําเนาหลักสู ตรทีโปรแกรมวิชาเปิ ด
สอนให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาทุกคน (2.2.1.1) มีการจัดประชุ มอาจารย์หรื อปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่
ร่ วมกับคณะ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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2. มี การออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญทุ ก
หลักสู ตร โดยคณาจารย์ทุกคนในโปรแกรมได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกรายวิชา
ซึ งได้ออกแบบไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้ (2.2.2.1) การสังรายงาน (2.2.2.2) การให้นกั ศึกษาทํา
โครงงาน (2.2.2.3)
3.
มี การใช้สื อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนทุ ก รายวิช า โดยสื อที ใ ช้เช่ น
Powerpoint /LCD โดยกําหนดไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้ (2.2.3.1)
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ และหลากหลายทีจะสนองตอบต่อความต้องการ
ของ
ผูเ้ รี ยน โดยแต่ละวิชาจะใช้วิธีการเรี ยนการสอนที แตกต่างกัน เช่ น รายวิชาสัมมนาอาจารย์ผูส้ อน
มอบหมายให้นกั ศึกษาเป็ นผูจ้ ดั การสัมมนาเอง (2.2.4.1)
5. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการประเมินผลการเรี ยนการสอนทุกภาคการศึกษาเพือให้
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีจดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร (2.2.5.1)
6. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปร่ วมกับคณะฯ ประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื อง
คุ ณภาพการสอนและสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทุกหลักสู ตร โดยจะมี การประเมินผลทุกภาคการศึกษา
(2.2.6.1)
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองทุกหลักสู ตรโดย
จัดเป็ นแผนการเรี ยนสําหรับนักศึกษาทุกชั5นปี (2.2.7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH
2.2

หน่ วยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.2
ระดับ
ระดับ 7
ระดับ 5
ผ่าน ระดับ 7

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิ ช าการจัด การทัว ไป มี ก ลไกการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจกับ อาจารย์ผูส้ อนถึ ง
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสู ตรมีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คณาจารย์ทุกคนใช้สือและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใน
การสอนเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทุกหลักสู ตร มีการใช้สือและเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน
เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ และหลากหลายทีจะสนองตอบต่อ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ทีจดั ให้
ผูเ้ รี ยน มี การประเมิ นผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื องคุ ณภาพการสอนและสิ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองทุกหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง และ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอย่างต่อเนือง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย หลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.2.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.2.2 เล่มรายงานของนักศึกษา
2.2.2.3 โครงการของนักศึกษา
2.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.4.1 โครงการของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา, แนวการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.5.1 ใบสรุ ปรายงานผลการเรี ยน
2.2.6.1 แบบประเมินอาจารย์
2.2.7.1 แผนการศึกษาในคู่มือนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ' งสนับสนุน
การสอนของอาจารย์ และสิ' งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ไม่ได้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประเมินโดยตรง ต้องรอข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย ฯ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2.1
ระดับ
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.2.1
ระดับ
n/a
≥ 3.5
n/a
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a

จุดอ่ อน :
การประเมินในด้านนี5รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป จะดําเนิ นการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ ง
สนับสนุนการสอนของอาจารย์ และสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ร่วมกับคณะ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที' 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที'สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนซึ'ง
บุคคล องค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกทีกาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะทีนาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั5งทีกาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดย
ความร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีได้รับการสนับสนุ 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. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีระบบและกลไกทีกาํ หนดให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ ใน
ชุ มชนมาช่ วยในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรทุ กหลักสู ตรเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรของ
สกอ. โดยมี การประชุ มปรึ กษาคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเรื องการสรรหาผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูร้ ู ้ ใน
ชุ มชน (2.3.1.1) มีรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทีนกั ศึกษาต้องออกไปฝึ กประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการจริ ง (2.3.1.2)
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะทีนาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิห รื อ ผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วมทุ ก หลัก สู ต ร
เช่ น รายวิช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ซึ งนักศึกษาต้องออกไปฝึ กประสบการณ์
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ในสถานประกอบการจริ งและแต่ละหน่วยงานจะมีแบบประเมินส่ งกลับมายังโปรแกรมวิชา (2.3.2.1)
และเมื อมี ก ารจัดทําหลักสู ตรใหม่หรื อเมื อมี การปรั บปรุ ง หลัก สู ตรใหม่จะเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูใ้ ช้
บัณฑิตและผูท้ ีเกียวข้องในการใช้บณั ฑิตมามีส่วนร่ วมในการวิพากษ์หลักสู ตรทุกหลักสู ตร (2.3.2.2)
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั5งทีกาํ หนดและ
ไม่ ก ํา หนดในหลัก สู ตรให้นัก ศึ ก ษาทุ ก ชั5นปี และได้รับ ความร่ ว มมื อจากองค์ก ารหรื อ หน่ วยงาน
ภายนอกหลายหน่ วยงาน เช่ น โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ก ารนอกสถานที ณ ศูนย์อบรมเยาวชน
ผาสุ กวนิ ช (2.3.3.1) โครงการอบรมฝึ กอาชี พระยะสั5น (2.3.3.2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
(2.3.3.3)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร (2.3.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่งชี5 หน่วยวัด ผลการดําเนิ นงาน
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี5ของ สกอ.
2

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 4

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป มีระบบและกลไกทีกาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูร้ ู ้ในชุ มชน
ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร มีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ และทักษะทีนาํ ไปใช้ในการปฏิ บตั ิได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ ในชุ มชนมีส่วนส่ วมทุก
หลักสู ตร
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง และ
พัฒนาโครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา
2.3.1.2 แผนการเรี ยนของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษา
2.3.2.1 แผนการเรี ยนของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษา
2.3.2.2 หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาร่ วมวิพากษ์หลักสู ตร
2.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุ กวนิช
2.3.3.2 โครงการฝึ กอบรมอาชีพระยะสั5น/หนังสื อเชิญวิทยากร
2.3.3.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ/หนังสื อเชิญวิทยากร
2.3.4.1 แบบประเมินจากสถานประกอบการทีนกั ศึกษาไปฝึ กงาน
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ตัวบ่ งชีHที' 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 :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีอาจารย์ประจํา 12 คน ส่ วนข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา อยูร่ ะหว่างรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.4

ร้อยละ

≥ +10% หรื อ ≤-10%

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ
สกอ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที'กาํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.4
ร้อยละ
-10% n/a
≥ +10% หรื อ
+ 10%
≤-10%
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a
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จุดอ่ อน :
เนืองจากโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีนกั ศึกษาทีสนใจมาเรี ยนมากและจํานวนอาจารย์มี
น้อยจึ งทําให้สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึ กษามี น้อย นอกจากนี5 ในการรายงานผล ต้องรอข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัย ทําให้ไม่สามารถรายงานได้
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะพยายามจัดหาอาจารย์ให้เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที' 2.5 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที' 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 ญญาเอกมากกว่า
หรื อเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 30
และ
2. วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี เท่ า กั บ
หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ กษา 2552 สัดส่ วนของอาจารย์ป ระจําโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปที มีวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า 4 คนต่ออาจารย์ประจํา 12 คน คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั5งหมดทีมี
วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าร้อยละ 33.33 (4 x 100/12 = 33.33) และคิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั5งหมดทีมีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 1 คนต่ออาจารย์ประจํา 12 คิดเป็ นจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั5งหมดวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าร้อยละ 8.33 (1 x 100/12 = 8.33) (2.5.1.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5

ร้อยละ

วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 33.33

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีH
ของ สกอ.
2
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก
ป.เอก >20%
ร้อยละ 18.18
และ ป.ตรี < 5%

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
วุฒิปริ ญญาเอก ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 33.33
วุฒิปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 8.33

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
สัดส่ วนของอาจารย์ทีมีวุฒิปริ ญญาเอกของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีจาํ นวนน้อยเมือ
เทียบกับอาจารย์ประจํา
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยควรมีการส่ งเสริ มให้คณาจารย์ได้ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอกให้มากกว่าทีเป็ นอยูเ่ พือเป็ นศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1.1 คู่มือนักศึกษาของคณะฯ ปี 2552
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ตัวบ่ งชีHที' 2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจําที'ดํารงตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ. รศ. 1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
รศ. และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
ร้ อยละ 1 – 39 หรื อ ผู ้ ด ํ า รง ร้อยละ 40 – 59 และ
ตําแหน่ งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
ขึ5 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
40 – 59 แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับ ร้อยละ 10
รศ. ขึ5นไปน้อยกว่าร้อยละ 10
หรื อ
1. ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกัน มากกว่ า
หรื อ เท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
ขึ5นไปน้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่า
หรื อเท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
ขึ5 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ ก ษา 2552 โปรแกรมวิ ช าการจัด การทัวไปมี สั ดส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที ดาํ รง
ตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จํา นวน 2 คน ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั5งหมด 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 (2.6.1.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.6

ร้อยละ

ร้อยละ 16.67

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.6
ปั จจัยนําเข้า ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ผศ. ,รศ. และ ศ. ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ
รวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 18.19
ร้อยละ ≥ 40%
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผศ. ,
รศ. และ ศ. รวมกัน
เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ
16.67

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยังไม่ได้เขี ยนเอกสารตําราเพือขอตําแหน่ งทาง
วิชาการมากนักเนื องจากโปรแกรมวิชามีนกั ศึกษาเป็ นจํานวนมาก ทําให้อาจารย์มีภาระงานสอนต่อ
สัปดาห์มากตามไปด้วย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะส่ งเสริ ม สนับสนุ นและผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรม
วิชาเขียนเอกสารตําราเพือขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ โดยจัดชัว โมงสอนอาจารย์แต่ละคนใน
โปรแกรมให้เอื5อต่อการเขียนตํารา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
2.6.1.1 คู่มือนักศึกษา 2552

หลักฐานแสดง
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที' 2
คะแนน
ตัว
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
รายละเอียด
บ่ งชีH
(คะแนน (คะแนน (คะแนนเต็ม
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00)
5.00)
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
3
2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ทีไ ด้ง านทํา ตรงสาขาที
n/a
สําเร็ จการศึกษา
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3
2.2.1 ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อคุ ณ ภาพการสอนของ
n/a
อาจารย์ แ ละสิ งสนั บ สนุ น การสอนของอาจารย์ และสิ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
2
2.3 มีโครงการหรื อกิ จกรรมทีสนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนซึ งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
n/a
2
2.5 สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีดาํ รงตําแหน่งอาจารย์
1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
n/a
เฉลีย'
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องค์ ประกอบที' 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีHที' 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั5นปี ที 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกทีเอื5อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพทีส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั5ง 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 :
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปร่ วมกับคณะสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษา
ตั5งแต่เริ มเข้ามาชั5นปี ที 1 (3.1.1.1)
2. มีการจัดบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกทีเอื5อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
เช่น จัดสภาพแวดล้อมบริ เวณคณะ มีหอ้ งปฏิบตั ิการ เช่น ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 623
624 632 633) (3.1.2.1)
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปร่ วมกับคณะจัดบริ การด้านกายภาพทีส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา เช่น จัดทีนงั ให้นกั ศึกษาได้ทาํ งานศึกษาค้นคว้าเพิมเติมจากการเรี ยนในห้องเรี ยน จัด
ภูมิทศั น์รอบคณะให้น่าอยู่ (3.1.3.1)
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4. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีจดั บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละ
หมู่เรี ยนจะมีอาจารย์ทีปรึ กษาอย่างน้อย 1 คน (3.1.4.1)
5. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าหลายช่องทาง เช่น ทางวารสารเฟื องฟ้ าของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์ของคณะ (3.1.5.1)
6. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปร่ วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดโครงการฝึ กอบรมอาชี พ
อาชี พระยะสั5น เช่ น โครงการทําข้าวปั5 นญีปุ่นและก๋ วยเตีvยวลุยสวน โครงการทํานํ5ายาล้างจาน เป็ น
ต้น เพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า (3.1.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 7
ผ่าน ระดับ 6
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปได้ดาํ เนิ นการจัดการบริ การด้านต่าง ๆ ให้กบั นักศึกษา แต่มี
บางประเด็ นที ย งั ไม่ไ ด้ดาํ เนิ นการเนื องจากเป็ นปี แรกที โปรแกรมได้สํารวจความต้องการจํา เป็ น
พื5นฐาน
คือด้านการประเมินคุณภาพทุกปี และนํามาพัฒนา
แนวทางการพัฒนา :
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะพยายามดําเนิ นการจัดบริ การด้านต่าง ๆ เพือให้เอื5อต่อการ
พัฒนาการเรี ยนให้กบั นักศึกษาทุกชั5นปี และนําผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนือง

รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 รายงานความเป็ นอยู่ ความต้อ งการและปั ญหาของนัก ศึ ก ษาชั5นปี ที 1 โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว ไป
3.1.2.1 ภาพถ่ายห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3.1.3.1 ภาพถ่ายภูมิทศั น์รอบคณะ
3.1.4.1 คําสังแต่งตั5งอาจารย์ทีปรึ กษา
3.1.5.1 วารสารเฟื องฟ้ า หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเว็บไซต์ของคณะ
3.1.6.1 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั5น

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

42

ตัวบ่ งชีHที' 3.2 มีก ารส่ งเสริ มกิจกรรมนั ก ศึ กษาที'ครบถ้ ว นและสอดคล้ อ งกับคุ ณลัก ษณะของ
บัณฑิตที'พงึ ประสงค์
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมทีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี5
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั5งทีจดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ5 นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนือง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมทีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ และตามคุ ณลักษณะบัณฑิ ตทีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรม
วิชาและของคณะ (3.2.1.1)
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2. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมี การจัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาครบทุ กประเภท คื อด้าน
วิช าการ มี ก ารจัด แข่ ง ขัน การประกวดการเขี ย นแผนธุ ร กิ จสํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาชั5น ปี ที 4 จัด อบรม
ภาษาอังกฤษธุ รกิ จเพือเตรี ยมความพร้ อมก่ อนฝึ กงานและทํางาน สําหรั บนักศึ กษาปี ที 4 (3.2.2.1)
กิ จกรรมด้านกี ฬา มีการจัดแข่งขันกี ฬาเฟื องฟ้ าเกมส์ และกี ฬาเชื อมความสัมพันธ์ในคณะ (3.2.2.2)
ด้า นกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละสิ ง แวดล้อ ม โปรแกรมมี ก ารจัด กิ จ กรรมทางด้า นบํา เพ็ ญ
ประโยชน์ แ ละรั ก ษาสิ ง แวดล้อม เช่ น โครงการพัฒนาวัด พัฒ นาใจ (3.2.2.3) มี กิ จ กรรมรั ก ษา
สิ งแวดล้อมโดยให้นกั ศึกษาปลูกสวนหย่อม (3.2.2.4) ด้านกิ จกรรมนันทนาการโปรแกรมวิชาได้จดั
ประกวดดนตรี โฟล์คซอง (3.2.2.5) ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดอบรมให้นกั ศึกษา
นัง สมาธิ โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรักการตักบาตรร่ วมกันทุกวันพฤหัสบดี (3.2.2.6)
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีกระบวนการติ ดตามและประเมินผลโครงการหรื อ
กิจกรรมทีจดั ทุกกิจกรรมโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ตอบแบบประเมิน (3.2.3.1)
4. มี การนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งการจัดกิ จกรรมเพือพัฒนานักศึ กษาอย่างต่อเนื อง
(3.2.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 4
ผ่าน ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมทีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ และคุ ณลักษณะบัณฑิ ตทีพึงประสงค์ตามกรอบ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ครบทุกด้าน
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง
เพือส่ งเสริ มกิ จกรรมนักศึ กษาให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที พึงประสงค์
อย่างต่อเนือง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและคณะ
3.2.2.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั5นปี ที 4
3.2.2.2 โครงการแข่งขันประกวดการเขียนแผนธุ รกิจ (อ.พงษ์สันติP)
3.2.2.3 กีฬาเฟื องฟ้ าเกมส์ กีฬาเชือมความสัมพันธ์ ภาพถ่าย (อ.พงษ์สันติP)
3.2.2.4 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
3.2.2.5 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ งแวดล้อม (อ.ดวงใจ)
3.2.2.6 โครงการประกวดดนตรี โฟล์คซอง ภาพถ่าย
3.2.2.7 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก โครงการนัง สมาธิ ภาพการตักบาตร
3.2.3.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรม
3.2.4.1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
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ตัวบ่ งชีHที' 3.2.1 ร้ อยละของนักศึกษาที'เข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินการ :
นัก ศึ ก ษาที เรี ย นโปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไปทุ ก คนเข้า ร่ วมกิ จกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการทีโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดไว้ เพราะทุกกิจกรรมเป็ น
กิจกรรมบังคับให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่ วมทุกคน (3.2.1.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2.1
ร้อยละ
100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.2.1
ร้อยละ
ร้อยละ 100
≥ 60 %
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะจัดกิ จกรรมเพือพัฒนานักศึกษาทุกชั5นปี เพือให้นกั ศึกษา
ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองจากกิจกรรม
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.3.1 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที' 3

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

3.1
3.2

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มี ก ารส่ งเสริ มกิ จก รรมนั ก ศึ ก ษ าที
ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพึงประสงค์
ร้ อยละของนักศึ กษาที เข้าร่ วมกิ จกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา
เฉลีย'

3.2.1

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
1

3
-

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

-

2.00

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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องค์ ประกอบที' 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีHที' 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่
สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามแผนทีกาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนทีกาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชือมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิPและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชือมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอืนๆของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน ผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน สกอ.คือ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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1. มี การจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่
สังคมหลักฐาน การจัดทํายุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาและคู่มือนักศึกษาเพือให้สอดคล้องกับคณะ
(5.1.1.1)
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว แต่งตั5งกรรมการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม หลักฐาน
คําสังแต่งตั5งคณะกรรมการบริ การวิชาการ(5.1.2.1)
3. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยึดหลักเกณฑ์และหรื อระเบี ยบในการให้บริ การทาง
วิชาการแก่ สังคมตามระเบี ยบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัย หลักฐาน ระเบี ยบหรื อประกาศของ
มหาวิทยาลัยบริ การวิชาการการแก่สังคม(5.1.3.1)
4. โปรแกรมได้จดั ทําแบบประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนที กาํ หนดไว้หลักฐานแบบ
ประเมิน (5.1.4.1)
5. โปรแกรมมีการนําผลสรุ ปการประเมินไปปรับปรุ งการให้บริ การวิชาการแก่สังคมโดย
การเขียนทั5งข้อดี ข้อเสี ย และข้อควรปรับปรุ ง เพือนําไปพัฒนาต่อไป หลักฐานแบบประเมินโครงการ
พัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวยด้วย 5 ส (5.1.5.1)
6. หลังจากการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมแล้ว ยังมี การบูรณาการการบริ การวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั หลักฐานหนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)สามารถนํา
ประสบการณ์ มาบูรณาการใช้กบั วิชาองค์การและการจัดการ และหนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร (อ.
หรรษา)สามารถนําประสบการณ์มาบูรณาการใช้กบั วิชาการจัดการธุ รกิจขนาดย่อมฯ (5.1.6.1) มีการ
ทําวิจยั ในหัวข้อทีเกี ยวข้องกับการให้บริ การวิชาการ หลักฐาน ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุ นการ
วิจยั ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม วิจ ัย การพัฒนาความร่ วมมื อ ระหว่า งธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.6.2 ) ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนําวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.6.3 )
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ผ่านระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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เป้าหมาย
49

5.1

ระดับ

ระดับ 6

ระดับ 5

ผ่าน ระดับ 6

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และมีแผนดําเนิ นงานของ
การบริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คม และมี ค ณะกรรมการ คณะทํา งาน หรื อหน่ วยงานดํา เนิ นการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
จุดอ่ อน :
ภารกิ จของอาจารย์ในโปรแกรมวิชามี มากจึงไม่สามารถออกไปบริ การวิชาการได้บ่อยนัก
และยัง ขาดการกํา หนดหลัก เกณฑ์และระเบี ย บในการให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คมที เป็ นของ
โปรแกรมวิชา แต่ในปั จจุบนั ใช้อิงระเบียบของมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง การ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม และจะส่ งเสริ มให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาออกไปบริ การวิชาการแก่
สังคมต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 คู่มือนักศึกษา ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
5.1.2.1 คําสังแต่งตั5งกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคม
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5.1.4.1 แบบประเมิน
5.1.5.1 แบบประเมินโครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวยด้วย 5 ส
5.1.6.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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หมายเลข

5.1.6.2

5.1.6.3.

หลักฐานแสดง
หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(อ.หรรษา)แนวการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาการจัดการธุ รกิ จขนาด
ย่อมฯ
ประกาศการจั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
“แนวทางการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่า งธุ รกิ จขนาดย่อมกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม”
ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แนวทางการเสริ ม สร้ า งการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วมของตลาดนําวัดลํา พญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 5.1.1 มีการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี 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 :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีผลงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.คือ
1. มีแผน ในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั หลักฐาน ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว (5.1.1.1.1)
2. มี ก ารนํา ความรู ้ และประสบการณ์ จากการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พมาหลัง จากการ
ให้บริ การวิชาการแก่สังคมแล้ว ยังมี การบูรณาการการบริ การวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยนการ
สอนหรื อการวิจยั หลักฐาน หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)สามารถนําประสบการณ์ มาบูรณา
การใช้กบั วิชาองค์การและการจัดการ และหนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(5.1.1.2.1)
(อ.หรรษา)สามารถนําประสบการณ์มาบูรณาการใช้กบั วิชาการจัดการธุ รกิจขนาดย่อมฯ (5.1.1.2.2.)
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3. โปรแกรมวิชาได้มีการบูรณาการการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมกับการวิจยั 2โครงการ
หลักฐาน 1. ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิจยั การพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.1.3.1.) 2. ประกาศการ
จัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หาร
จัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ5าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.1.3.2.)
4.. มีการทําวิจยั ในหัวข้อทีเกียวข้องกับการให้บริ การวิชาการ หลักฐาน ประกาศการจัดสรร
ทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิจยั การพัฒนาความร่ วมมื อระหว่างธุ รกิ จ
ขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.1.4.1.) ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุ นการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยของตลาดนําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.1.4.2.)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1.1
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 3

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีแผนในการให้บริ การวิชาการและวิชาชี พอย่างต่อเนื อง และ
เมือบริ การเสร็ จแล้วยังนํามาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในรายวิชาทีเกียวข้องและนําโจทย์ของ
การบริ การวิชาชีพมาทําวิจยั เพือพัฒนาซึ งกันและกัน
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะส่ งเสริ มและผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรมออกไปบริ การ
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนืองและต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1.1 หลักฐาน ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว
5.1.1.2.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
5.1.1.2.2 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(อ.หรรษา)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดการธุ รกิจขนาดย่อมฯ
5.1.1.3.1. ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิจยั การพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.1.1.3.2. ประกาศการจัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวทางการ
เสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาด
5.1.1.4.1. เค้าโครงวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.4.2. ประกาศการจัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวทางการ
เสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของตลาดนํ5าวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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ตัวบ่ งชีHที' 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 ้ทีเกิดจากการบูรณาการงาน
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 :
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีแผนในการให้บริ การวิชาการโดยได้กาํ หนดไว้ใน
ยุ ท ธศาสตร์ โ ปรแกรมวิ ช า ซึ งสอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ ของคณะและมหาวิ ท ยาลัย หลัก ฐาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป (5.1.2.3.1)
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปได้ให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการ
ให้บริ การวิชาการ โดยอาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้ออกไปให้บริ การวิชาการแก่สังคม เช่ น ไปเป็ น
วิทยากร คณะกรรมการให้กบั หน่ วยงานต่าง หลักฐาน หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร และคําสังแต่งตั5ง
เป็ นวิทยากร(5.1.2.3.2.) โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม(5.1.2.3.3) หนังสื อเชิ ญเป็ น
กรรมการตัดสิ น นางนพมาศ (5.1.2.3.4) หนังสื อเชิญเป็ นทีปรึ กษา (5.1.2.3.5.)
3. โปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไปได้ใ ห้บ ริ ก ารวิชาการแก่ สั ง คมและนํามาบรู ณาการกับ
งานวิจยั 2 โครงการ หลักฐาน 1.โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครปฐมกับธุ รกิ จขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิ ตอาหารในจังหวัดนครปฐม”
2.โครงการวิจยั แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ5าวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.3.6.)
4. มีผลงานวิจยั ทีเกิดจากการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคม 2 โครงการ หลักฐาน
คือ ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “แนวทางการพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับธุ รกิจขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต อาหารในจัง หวัด นครปฐม” (5.1.2.3.7.) ประกาศการจัด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ5า
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.3.8.)
5. เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุ มชนคือ อบต. ลํา
พญา อําเภอบางเลน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุ มชน 1โครงการ คือ แนวทางการเสริ มสร้าง
การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการตลาดนํ5าวัดลําพญา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.3.9)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1.2
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตาม
ยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชา ตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา และพันธกิจของคณะและพันธกิจของ
มหาวิท ยาลัย โดยอาจารย์ใ นโปรแกรมวิช าทุ ก คนได้อ อกไปบริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คมทุ ก ปี และ
ต่อเนือง
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชา
ออกไปบริ การวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนือง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.3.1 ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
5.1.2.3.2 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร และคําสังแต่งตั5งเป็ นวิทยากร
5.1.2.3.3 โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
5.1.2.3.4 หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
5.1.2.3.5 หนังสื อเชิญเป็ นทีปรึ กษา
5.1.2.3.6. 1.โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับ
ธุ รกิจขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม”
2..โครงการวิจยั แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ5าวัดลํา
พญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5.1.2.3.7 ประกาศการจัดสรรทุนอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “แนวทางการ
พัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับธุ รกิ จขนาดย่อม : กรณี ศึกษา
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.3.8 ประกาศการจัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม. แนวทางการ
เสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในตลาดนํ5าวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5.1.2.3.9 ประกาศการจัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม. แนวทางการ
เสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในตลาดนํ5าวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 5.2

ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ าที'มีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที'
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 :
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีจาํ นวน 12 คน อาจารย์ท5 งั 10 คนได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ การทางวิชาการแก่ สัง คม และกรรมการวิชาชี พในระดับชาติ หลักฐาน โครงการตรวจ
ประเมินศูนย์พฒั นาสังคม (5.2.3.1) หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ (5.2.3.2) หนังสื อ
เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากร(5.2.3.3) และคํา สั ง แต่ ง ตั5ง เป็ นวิ ท ยากร (5.2.3.4)หนัง สื อ เชิ ญ เป็ นที ป รึ ก ษา
(5.2.3.4.) ทั5งหมดคิดเป็ นร้อยละ (10/12*100=83.33)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.2
ร้อยละ
100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 25

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 83.33

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปทีมีอยู่ท5 งั หมดได้มีการออกไปบริ การวิชาการแก่
สังคมและเป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช าการจัดการทัวไปจะมี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และผลัก ดัน ให้อาจารย์ใ น
โปรแกรมได้ออกไปบริ การวิชาการแก่สังคม เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.3.1 โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
5.2.3.2 หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
5.2.3.3 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร
5.2.3.4 คําสังแต่งตั5งเป็ นวิทยากร
5.2.3.5. หนังสื อเชิญเป็ นทีปรึ กษา
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ตัวบ่ งชีHที' 5.3 ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที'ต อบสนอง
ความต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ 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 :
อาจารย์ประจําในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมี โครงการ/กิ จกรรมในการออกบริ การ
วิชาการและวิชาชี พทีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุ มชน
ประเทศชาติ ประมาณ 21 โครงการ คิ ดต่ออาจารย์ประจํา 12 คน ( 21/12*100) = 175% หลักฐาน
โครงการเพิม ศักยภาพผูว้ ่างงานเพื อสร้ างมูล ค่า เพิม ทางเศรษฐกิ จและสั งคมในชุ มชน 9 กิ จกรรม
(5.3.3.1) โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ12 กิจกรรม รวมเป็ น 21 โครงการ(5.3.3.2.)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
175%

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 92.3
ร้อยละ 35
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 175

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
อาจารย์ประจําทั5งหมดในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีภาระหลักคือการสอนนักศึกษา
นอกจากนั5นยังมีภารกิจอืน ๆ ทีดาํ เนินการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุ มชนนันคื อ โครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พทีตอบสนองความต้องการแก่
สังคมหลายโครงการ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะส่ งเสริ ม สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรมได้
มีกิจกรรม โครงการเพือบริ การทางวิชาการและวิชีพทีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.1 โครงการเพิมศักยภาพผูว้ า่ งงานเพือสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจและสังคมในชุ มชน 9
กิจกรรม
5.3.3.2. โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ12 กิจกรรม
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ตัวบ่ งชีHที' 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 :
โปรแกรมวิชาฯ รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.4
ร้อยละ
n/a
n/a
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
5.4
ร้อยละ
n/a
ร้อยละ 85
n/a
n/a
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a

จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ตัวบ่ งชีHที' 5.5 จํานวนแหล่ งให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที'ได้ รับการยอมรั บในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยังไม่มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พทีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ แต่มีอาจารย์ในโปรแกรมได้เข้าไปเป็ นกรรมการในลักษณะนี5ของ
มหาวิทยาลัย เช่น UBI ศูนย์ธุรกิจทีปรึ กษา เป็ นต้น
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.5
แหล่ง
n/a
n/a
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.5
แหล่ง
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
≥ 2 แหล่ง
5.5
แหล่ง
n/a
n/a

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a
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จุดอ่ อน :
เนื องจากโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยัง ไม่มีสํานักงานหรื อห้องเฉพาะที จะจัดทําเป็ น
แหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พได้ และจํานวนอาจารย์ในโปรแกรมก็มีน้อยและภาระงาน
สอนก็มีมากจึงทําให้ไม่สามารถจัดตั5งได้
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไปจะหาแนวในการจัดทํา เป็ นแหล่ ง ให้บ ริ ก ารวิช าการและ
วิชาชีพในโอกาสต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที' 5
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่ สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน
มีการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน
ร้ อยละของอาจารย์ป ระจํา ที มี ส่ ว น
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม เป็ นทีปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของกิ จกรรมหรื อ โครงการ
บริ การทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ของสัง คม
ชุ ม ชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.4

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

3

-

-

3

-

3

-

-

3

-

-

n/a

-

-
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ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.5

จํานวนแหล่ งให้บริ การทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที ไ ด้รั บ การยอมรั บ ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
(เฉพ าะ ส ถ าบั น ที เน้ น ก ารผลิ ต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย'

n/a

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

n/a

3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
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(คะแนนเต็ม
5.00)
-
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องค์ ประกอบที' 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีHที' 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายทีชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการทีเป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอืนๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั5งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี ยวชาญ และมีผลงานเป็ น
ทียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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 :
มีผลการดําเนินงานผ่านระดับ 4 ดังนี5
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการกําหนดนโยบายในการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมที
ชัดเจนร่ วมกับคณะอยูใ่ นคู่มือนักศึกษาปี การศึกษา 2552 (6.1.1.1) โปรแกรมวิชา กําหนดแผนการ
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ดําเนินงานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์ โปรแกรมฯ (6.1.1.2) และสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ (6.1.1.3) (6.1.1.4)
2.
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปได้กาํ หนดกิ จกรรมและโครงการทีเป็ นประโยชน์
สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนิ นกิ จกรรมอย่างต่อเนื องมีโครงการและกิ จกรรมซึ งสอดคล้อง
กับแผนงานทั5งหมดจํานวน 63 กิจกรรม (6.1.2.1)
3. นอกจากมีกิจกรรมและโครงการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมแล้วยังมีการบูรณาการงาน
ด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนด้วย เช่น วิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจ และวิชาการ
เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (6.1.3.1)
4. โปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไปมี การส่ ง เสริ ม การดํา เนิ นการด้า นศิ ล ปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติโดยนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลก V-STAR ครั5งที 4ซึ งมีผเู ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
ทั5งในและต่างประเทศมากกว่า 500,000 คน ณ วัดพระธรรมกาย (6.1.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
6.1
ระดับ
ผ่านระดับ 4
3
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
6.1
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไป มี ก ารกํา หนดนโยบายที ชัดเจนปฏิ บ ตั ิ ไ ด้และมี แผนงาน
รองรั บ มี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมและโครงการที เป็ นประโยชน์ ส อดคล้องกับ แผนงานและดํา เนิ น
กิ จกรรมอย่างต่อเนื อง มีการบูรณาการงานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรมกับภารกิ จด้านอื น ๆ
เช่น ด้านการสอนวิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจ มีการส่ งเสริ มด้านศิลปวัฒนธรรมทั5งในระดับชาติ เช่นการ
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จัดนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลก V-STAR ครั5งที 4ซึ งมีผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมทั5งในและ
ต่างประเทศมากกว่า 500,000 คน ณ วัดพระธรรมกาย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง และ
พัฒนาระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.2.1

หลักฐานแสดง
คู่มือนักศึกษาปี การศึกษา 2552
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมฯ
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ปฏิทินปฏิบตั ิงานของคณะ
1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 1)
2) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 2)
3) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 3)
4) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 4)
5) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 5)
6) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 6)
7) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 7)
8) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 8)
9) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 9)
10) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 10)
11) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 11)
12) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 12)
13) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 13)
14) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 1)
15) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
16) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 3)
17) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
18) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 5)
19) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
20) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 7)
21) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
22) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 9)
23) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
24) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 11)
25) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
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หลักฐานแสดง
26) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
27) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 1)
28) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
29) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 3)
30) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
31) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 5)
32) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
33) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 7)
34) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
35) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 9)
36) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
37) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 11)
38) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
39) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
40) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที “ค่ายศีลธรรมสู่ความสําเร็ จ”
41) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิตP ิพระบรมราชินีนาถ
42) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม”
43) โครงการอบรมเชิงปกิบตั ิการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
44) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
45) โครงการงานเลี5ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
46) โครงการศึกษาดูงนและอบรมนอกสถานที
47) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
48) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
49) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
50) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
51) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
52) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
53) โครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลกครั5งที 3
54) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรมนํา
ความรู ้” ครั5งที 1
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55) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรมนํา
ความรู ้” ครั5งที 2
56) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรมนํา
ความรู ้” ครั5งที 3
57) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “จริ ยธรรม
กับการดําเนินชีวิต”
58) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
59) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
60) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
61) โครงการภารกิจจิตใจงาม
62) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
63) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที

6.1.3.1

แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าจริ ยธรรมทางธุ รกิจ และวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

6.1.4.1

โครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลกครั5งที 4 V-STAR
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ตัวบ่ งชีHที' 6.1.1 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14%

คะแนน 2
15 – 19%

คะแนน 3
≥ 20%

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีโครงการ/กิ จกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมทีได้จดั ทําไปแล้วจํานวน 63 โครงการ แต่อยู่ระหว่างการรอข้อมูล
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจากกองนโยบายและแผนฯ ทําให้ไม่สามารถคํานวณได้
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ.
ตัวบ่ งชีH
6.1.1

หน่ วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
6.1.1
ร้อยละ
1-14 %

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
15 %

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a
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จุดอ่ อน :
รอข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจากกองนโยบายและแผนฯ ทําให้ไม่สามารถคํานวณได้
แนวทางการพัฒนา :
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง

สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที' 6
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

6.1

มี ร ะบบและกลไกในการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการ/กิ จกรรมในการ
อ นุ รั ก ษ์ พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒ นธรรมต่ อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
เฉลีย'

6.1.1

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

n/a

-

3.00
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องค์ ประกอบที' 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีHที' 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที'เป็ นส่ วนหนึ'งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท5 งั ภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มี ก ารกํา หนดมาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี5 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอืนๆ ทีเกียวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีครบถ้วน ทั5งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนืองเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ทีมีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มี ระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศที ส นับ สนุ น การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั5งภายในและภายนอกสถาบัน
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 :
ในปี การศึ กษา 2552โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มี ผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที
เหมาะสมโดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชา (9.1.1.1)
2. มี การกํา หนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท5 งั ภายในและภายนอก
สถาบันโดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเองส่ งให้คณะวิชาทุกปี (9.1.2.1)
3. โปรแกรมไม่ได้กาํ หนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี5 และเกณฑ์คุณภาพทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอืน ๆ ทีเกี ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุ ณภาพภายนอก เอง
แต่โปรแกรมก็ยดึ และใช้มาตรฐานเดียวกับคณะและมหาวิทยาลัย (9.1.3.1)
4. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีดาํ เนิ นงานด้านการประกันคุณภาพทีครบถ้วน และเป็ น
ประจําทุกปี (9.1.4.1)
5. มีการนําผลประกันคุ ณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงาน โดยโปรแกรมฯ ได้มีการ
ประชุ ม ภายในโปรแกรมฯ เรื องแผนพัฒนาปรั บปรุ ง แก้ไ ขผลการตรวจประเมิ นประกันคุ ณ ภาพ
โปรแกรมครั5งที 9 เพือนํามาปรับปรุ งการดําเนินงานในอนาคต (9.1.5.1)
6. มี ระบบฐานข้อมู ลและสารสนเทศที ส นับ สนุ นการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุ คคล โปรแกรมวิชา คณะ และสถาบัน โดยโปรแกรมฯใช้เว็บไซต์ร่วมกับคณะ
(9.1.6.1)
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั5ง
ภายในและภายนอกสถาบัน โดยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ในโปรแกรมฯ ไปอบรมด้านการ
ประกันคุณภาพฯ เป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (9.1.7.1) และภายนอก
มหาวิทยาลัย (9.1.7.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 7
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในที
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน มีการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบ่ ง ชี5 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที ส อดคล้องกับ มาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาและมาตรฐานอื น ๆ มี ก าร
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีครบถ้วน ทั5งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ มีการ
นําผลการประกันคุ ณภาพพัฒนาปรั บ ปรุ งการดําเนิ นงาน มี การส่ งเสริ มสนับ สนุ นให้อาจารย์ใ น
โปรแกรมไปอบรมด้านการประกันคุ ณภาพ ไปเป็ นผูต้ รวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฃการจัดการทัว ไป จะนําผลการประเมิ นและผลการวิเคราะห์ ม าปรั บปรุ ง
พัฒนา ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชา
9.1.2.1 SAR ของโปรแกรมวิชาครั5งที 9
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพของคณะ และมหาวิทยาลัย
9.1.4.1 SAR ของโปรแกรมวิชาครั5งที 8, 9
9.1.5.1 บันทึกการประชุม
9.1.6.1 คําสังแต่งตั5งผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.1 หนังสื อเชิญไปเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
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ตัวบ่ งชีHที' 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
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. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีนกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนทีนกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพทีเกียวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนือง
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 :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาฯ มีผลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
1. โปรแกรมวิ ช าการจัด การทัว ไปมี ร ะบบให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา โดยแจ้งผ่านอาจารย์ทีปรึ กษา และกําหนดไว้ในคู่มือนักศึกษา (9.2.1.1)
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ ดา้ นการประกัน
คุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา โดยจัดไว้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน รายวิชา การบริ หารการ
ผลิต การจัดการคุณภาพ (9.2.2.1)
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3. โปรแกรมวิชามีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของโปรแกรม โดย
จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั แกนนํานักศึกษาของโปรแกรมฯ
(9.2.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.2
ระดับ
ระดับ 3
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
9.2
ระดับ
ระดับ 1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 4

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 1

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปยังไม่ได้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ มให้นักศึ กษานําความรู ้ ดา้ นการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการเรี ยน และการทํากิจกรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปจะส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานํากระบวนการการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิ จกรรม มีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพของโปรแกรมวิชา และส่ งเสริ มการสร้ าง
เครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษา
9.2.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการบริ หารการผลิต , แผนการเรี ยนนักศึกษา, หลักสู ตร
9.2.3.1 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ
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ตัวบ่ งชีHที' 9.3 ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา และคณะอย่างต่อเนือง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเกียวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาทีกาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนือง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพทีหน่วยงานพัฒนาขึ5น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที
ดี เพือการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอืนๆ
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชา การจัดการทัว ไป มีผลงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาและคณะอย่างต่อเนื องโดยมีการรายงานการประเมินตนเองต่อ
คณะทุกปี (9.3.1.1)
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะ เช่ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องโปรแกรมวิ ช าทุ ก ปี เพื อให้ส อดคล้องกับ พันธกิ จ และ
พัฒนาการของคณะ (9.3.2.1)
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3. มี ก ารรายงานผลการประเมิ นตนเองต่ อ คณะและมหาวิ ท ยาลัย ภายในเวลาที ก าํ หนด
(9.3.3.1)
4. มี ก ารนํา ผลการประเมิ นไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การดําเนิ นงานของโปรแกรมวิช าอย่า ง
ต่อเนื อง โดยดูจากผลการประเมินตนเอง เช่ น โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปมีตวั บ่งชี5 ทีอ่อนคือ
องค์ประกอบด้านการวิจยั โปรแกรมฯ มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์ในโปรแกรมฯ เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพือขอทุนจากแหล่งทุนหลาย ๆ แหล่ง เช่น ขอทุนภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีอาจารย์ในโปรแกรมฯ ได้ทุนวิจยั (9.3.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก' าํ หนด :
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
9.3
ระดับ
ระดับ 4
มีการดําเนิ นการ
ระดับ 4
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป มี การดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนือง มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน และมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที
เกี ยวข้องคือคณะและมหาวิทยาลัยภายในเวลาทีกาํ หนด มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์ใน
โปรแกรมฯ เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพือขอทุนจากแหล่งทุนหลาย ๆ แหล่ง เช่น ขอทุนภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงทําให้มีอาจารย์ในโปรแกรมฯ ได้ทุนวิจยั มากขึ5น
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิช าการจัด การทัว ไป ยัง ขาดนวัตกรรมด้า นการประกันคุ ณ ภาพที ห น่ วยงาน
พัฒนาขึ5น
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิ ช า การจัด การทัวไป จะนํา ผลการประเมิ น และผลการวิเคราะห์ ม าปรั บ ปรุ ง
พัฒนา ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1
9.3.2.1
9.3.3.1
9.3.4.1

รายงานการประเมินตนเองครั5งที 9
คําสังการจัดทํายุทธศาสตร์ ของคณะ (ระยะที 1 คณะฯ ระยะที 2 ตราด)
รายงานการประเมินตนเองครั5งที 9
ข้อเสนอโครงการวิจยั /รายงานการวิจยั

สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที' 9
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในทีเป็ นส่ วนหนึงของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
มี ร ะบบและกลไกการให้ค วามรู ้ แ ละ
ทั ก ษะด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพแก่
นักศึกษา
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย'

9.2

9.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

1

-

-

3

-

-

2.34
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการ
พัฒนา
โปรแกรมวิช าการจัดการทัว ไป สรุ ป ผลการประเมิ นจุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน แนวทางปรั บ ปรุ ง
พัฒนา รวมทั5งกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานระยะสั5น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการ
พัฒนา โปรแกรมวิชาในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จําแนกตามแต่ละองค์ประกอบคุ ณภาพ
และ จําแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี5
ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น แนวทางปรั บ ปรุ งพัฒ นา เป้าหมาย และแผนการ
พัฒนาโปรแกรมวิชาจําแนกตามองค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที' 1 ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

2.5

องค์ ประกอบที' 2 การเรี ยน
การสอน

n/a

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
แผนการปฏิ บ ตั ิ งานให้
บรรลุ เ ป้ าหมายอย่ า ง
ชัดเจน

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว
1 ปี

อาจารย์ ใ นโปรแกรม
วิ ช าฯ ยัง ไม่ ไ ด้ เ ขี ย น
เอกสารตํ า ราเพื อ ขอ
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ม า ก นั ก เ นื อ ง จ า ก
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า มี
นั ก ศึ ก ษาเป็ นจํา นวน
มาก ทํา ให้ อ าจารย์ มี
ภ า ร ะ ง า น ส อ น ต่ อ
สัปดาห์มากตามไปด้วย

1 ปี

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

แผนการพัฒนา

โปรแกรมวิช าฯ จะ
ป รั บ แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ
เ พื อ ใ ห้ ทั น ต า ม
สภาวการณ์
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค ณ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
เอกสารตํารา
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที' 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

3.00

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
โปรแกรมวิช าฯ มี ก าร
จัดทําแนวทางส่ งเสริ ม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ข อ ง ส ถ า บั น แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที
พึ ง ประสงค์ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีการ
ส่ งเสริ มให้สถาบันและ
องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาจั ด
กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า
กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน์ แ ละรั ก ษา
สิ ง แวดล้อม กิ จ กรรม
นันทนาการ กิ จ กรรม
ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว
1 ปี

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

แผนการพัฒนา

โปรแกรมวิ ช าฯ มี
การส่ ง เสริ ม ให้ จัด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
รั ก ษาสิ งแวดล้ อ ม
กิ จ ก ร ร ม
นั น ท น า ก า ร
กิ จ กรรมส่ งเสริ ม
ศิ ล ปวัฒ นธรรมให้
มากขึ5น

88

องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที' 5 ก า ร
บริ การวิชาการแก่สังคม

n/a

องค์ ประกอบที' 6 การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

3.00

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
โปรแกรมวิชาฯ ยังไม่มี
แหล่ ง ให้ บ ริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที
ได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ แต่มีอาจารย์
ในโปรแกรมได้เข้าไป
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ใ น
ลั ก ษ ณ ะ นี5 ข อ ง
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว
5 ปี

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
โครงการ/กิ จ กรรมใน
การอนุ รักษ์ พัฒนาและ
สร้ า งเสริ มเอกลัก ษณ์
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
น้ อ ย แ ต่ มี จํ า น ว น
นักศึกษามาก

1 ปี

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

แผนการพัฒนา

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ
กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร
พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการและวิชาชี พ
ที ไ ด้รับ การยอมรั บ
ในระดับชาติ

โปรแกรมวิช าฯ จะ
ดําเนิ นการเพิ มและ
แบ่ ง กลุ่ ม กิ จ กรรม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปริ มาณนักศึกษาทีมี
จํานวนมาก
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องค์ ป ระกอบที' 9 ระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ

2.34

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
โปรแกรมวิช าฯ มี ก าร
ดํา เนิ น การตามระบบ
และกลไกการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในอย่างต่อเนื อง มี
ก า ร ปรั บ ปรุ ง ระ บ บ
ประกันคุ ณภาพภายใน
โดยสอดคล้องกับพันธ
กิ จและพัฒนาการของ
สถาบัน

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว
1 ปี

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

แผนการพัฒนา

โปรแกรมวิช าฯ จะ
การดํา เนิ นการตาม
ระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายใน
โดยให้นกั ศึกษาเข้า
มามีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานมากขึ5น
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ภาคผนวก
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รายการหลักฐานแสดง
องค์ ประกอบที' 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1
คู่มือนักศึกษาปี การศึกษา 2552
1.1.2.1
คําสังที 609/2552 คําสังวิพากษ์ยทุ ธศาสตร์ โปรแกรมวิชาและแผนยุทธศาสตร์ คณะ
1.1.3.1
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการ
1.1.4.1
แนวการจัดการเรี ยนรู ้
1.1.4.2
ประกาศทุนวิจยั
1.1.4.3
เค้าโครงวิจยั
1.1.4.4
หนังสื อเชิญไปเป็ นวิทยากรบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน (อ.ผ่องใส อ.สิ ริพงศ์)
1.1.4.5
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอาจารย์ พงษ์สันติP ตันหยง
1.1.4.6
หนังสื อเชิญไปเป็ นวิทยากรขนส่ งจังหวัดนครปฐม (อ.ผ่องใส อ.สิ ริพงศ์)
1.1.4.7
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอาจารย์ (อ.หรรษา)
1.1.4.8
โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก
1.1.4.9
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
1.1.4.10
คําสังแต่งตั5งอาจารย์พีเลี5ยง
1.1.5.1
รายงานการประชุม (คณะกรรมการประจําคณะ)
1.2.1.1
โครงการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
องค์ ประกอบที' 2 การเรียนการสอน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริ ญญา และปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.2.1
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549)
2.1.3.1
คําสังแต่งตั5งกรรมการในเล่มหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549)
2.1.4.1
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549) , ข้อมูลบัณฑิตทีมีงานทํา
2.1.5.1
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง 2549) (รายงานการประชุม กบ.คณะฯ ?)
2.1.6.1
บันทึกข้อความ เรื องการรับรองหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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หมายเลข
2.2.1.1
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.4.1
2.2.5.1
2.2.6.1
2.2.7.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
2.2.2.2.1
2.2.2.3.1
2.2.2.3.2
2.2.2.4.1
2.2.2.5.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.4.1
2.5.1.1
2.6.1.1

หลักฐานแสดง
คู่มือนักศึกษา หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย หลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
แนวการจัดการเรี ยนรู ้
เล่มรายงานของนักศึกษา
โครงการของนักศึกษา
แนวการจัดการเรี ยนรู ้
โครงการของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา, แนวการจัดการเรี ยนรู ้
ใบสรุ ปรายงานผลการเรี ยน
แบบประเมินอาจารย์
แผนการศึกษาในคู่มือนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา CD หลักสู ตร
สําเนา CD หลักสู ตร
แนวการจัดการเรี ยนรู ้, แบบทดสอบก่อนเรี ยน
คําสังให้อาจารย์อบรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โครงงานทีนกั ศึกษา , รู ปเล่มรายงาน, แนวการจัดการเรี ยนรู ้
ใบประกาศนี ยบัตรการอบรมคอมพิวเตอร์ ภาพการอบรมการใช้ LCD แนวการจัดการ
เรี ยนรู ้ รายชือคณาจารย์ยมื Notebook ของคณะ
แฟ้ มอบรม แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเทคนิคการฝึ กอบรม แผนการเรี ยน
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา
แผนการเรี ยนของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษา
แผนการเรี ยนของนักศึกษาในคู่มือนักศึกษา
หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาร่ วมวิพากษ์หลักสู ตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุ กวนิช
โครงการฝึ กอบรมอาชีพระยะสั5น/หนังสื อเชิญวิทยากร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ/หนังสื อเชิญวิทยากร
แบบประเมินจากสถานประกอบการทีนกั ศึกษาไปฝึ กงาน
คู่มือนักศึกษาของคณะฯ ปี 2552
คู่มือนักศึกษา 2552
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องค์ ประกอบที' 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 รายงานความเป็ นอยู่ ความต้อ งการและปั ญหาของนัก ศึ ก ษาชั5นปี ที 1 โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว ไป
3.1.2.1 ภาพถ่ายห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3.1.3.1 ภาพถ่ายภูมิทศั น์รอบคณะ
3.1.4.1 คําสังแต่งตั5งอาจารย์ทีปรึ กษา
3.1.5.1 วารสารเฟื องฟ้ า หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเว็บไซต์ของคณะ
3.1.6.1 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั5น
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและคณะ
3.2.2.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั5นปี ที 4
3.2.2.2 โครงการแข่งขันประกวดการเขียนแผนธุ รกิจ (อ.พงษ์สันติP)
3.2.2.3 กีฬาเฟื องฟ้ าเกมส์ กีฬาเชือมความสัมพันธ์ ภาพถ่าย (อ.พงษ์สันติP)
3.2.2.4 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
3.2.2.5 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ งแวดล้อม (อ.ดวงใจ)
3.2.2.6 โครงการประกวดดนตรี โฟล์คซอง ภาพถ่าย
3.2.2.7 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก โครงการนัง สมาธิ ภาพการตักบาตร
3.2.3.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรม
3.2.4.1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
3.2.1.3.1 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที' 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 คู่มือนักศึกษา ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
5.1.2.1 คําสังแต่งตั5งกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคม
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5.1.4.1 แบบประเมิน
5.1.5.1 แบบประเมินโครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวยด้วย 5 ส
5.1.6.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
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หมายเลข

5.1.6.2

5.1.6.3.

5.1.1.1.1
5.1.1.2.1
5.1.1.2.2
5.1.1.3.1.
5.1.1.3.2.
5.1.1.4.1.
5.1.1.4.2.

5.1.2.3.1
5.1.2.3.2
5.1.2.3.3
5.1.2.3.4
5.1.2.3.5
5.1.2.3.6.

หลักฐานแสดง
หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(อ.หรรษา)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วิชาการจัดการธุ รกิ จขนาด
ย่อมฯ
ประกาศการจั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
“แนวทางการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่า งธุ รกิ จขนาดย่อมกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม”
ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แนวทางการเสริ ม สร้ า งการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วมของตลาดนําวัดลํา พญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หลักฐาน ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร(อ.พงสันติ)แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(อ.หรรษา)แนวการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาการจัดการธุ รกิ จขนาด
ย่อมฯ
ประกาศการจัดสรรทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิจยั การ
พัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศการจัด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม แนว
ทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาด
เค้าโครงวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
ประกาศการจัด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม แนว
ทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของตลาด
นํ5าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร และคําสังแต่งตั5งเป็ นวิทยากร
โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
หนังสื อเชิญเป็ นทีปรึ กษา
1.โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กับธุ รกิจขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม”
2..โครงการวิจยั แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาด
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
นํ5าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

หมายเลข
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5.
5.3.3.1

หลักฐานแสดง
โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร
คําสังแต่งตั5งเป็ นวิทยากร
หนังสื อเชิญเป็ นทีปรึ กษา
โครงการเพิ ม ศัก ยภาพผูว้ ่า งงานเพื อสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ม ทางเศรษฐกิ จและสั ง คมในชุ ม ชน 9
กิจกรรม
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ12 กิจกรรม

5.3.3.2.

องค์ ประกอบที' 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
หมายเลข
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.2.1

หลักฐานแสดง
คู่มือนักศึกษาปี การศึกษา 2552
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมฯ
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ปฏิทินปฏิบตั ิงานของคณะ
64) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 1)
65) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 2)
66) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 3)
67) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 4)
68) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 5)
69) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 6)
70) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 7)
71) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 8)
72) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 9)
73) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 10)
74) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 11)
75) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 12)
76) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 13)
77) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 1)
78) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
79) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 3)
80) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
81) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 5)
82) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
83) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 7)
84) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
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85) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 9)
86) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
87) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 11)
88) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
89) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
90) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 1)
91) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
92) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 3)
93) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
94) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 5)
95) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
96) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 7)
97) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
98) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 9)
99) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
100) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 11)
101) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
102) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
103) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที “ค่ายศีลธรรมสู่ความสําเร็ จ”
104) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิ ริกิตP ิพระบรมราชินีนาถ
105) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม”
106) โครงการอบรมเชิงปกิบตั ิการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
107) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
108) โครงการงานเลี5ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
109) โครงการศึกษาดูงนและอบรมนอกสถานที
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110) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
111) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
112) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
113) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
114) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
115) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
116) โครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลกครั5งที 3
117) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั5งที 1
118) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั5งที 2
119) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั5งที 3
120) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวิต”
121) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
122) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
123) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
124) โครงการภารกิจจิตใจงาม
125) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
126) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที

6.1.3.1

แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าจริ ยธรรมทางธุ รกิจ และวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

6.1.4.1

โครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลกครั5งที 4 V-STAR

6.1.2.5.1

ปฏิทินปฏิบตั ิงานของคณะ

6.1.2.5.2

1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 1)
2) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 2)
3) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 3)
4) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

99

หมายเลข

หลักฐานแสดง
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 4)
5) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 5)
6) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 6)
7) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 7)
8) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 8)
9) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 9)
10) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 10)
11) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 11)
12) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552(ครั5งที 12)
13) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 1/2552 (ครั5งที 13)
14) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 1)
15) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
16) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 3)
17) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
18) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 5)
19) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
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20) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 7)
21) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
22) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 9)
23) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
24) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552(ครั5งที 11)
25) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
26) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก” ตักบาตรทุกวันพุธ
ประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
27) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 1)
28) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 2)
29) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 3)
30) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 4)
31) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 5)
32) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 6)
33) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 7)
34) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 8)
35) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 9)
36) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 10)
37) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 11)
38) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 12)
39) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพือพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที 2/2552 (ครั5งที 13)
40) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที “ค่ายศีลธรรมสู่ความสําเร็ จ”
41) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเที ยนชัยถวายพระพรเทิดพระเกี ยรติ 77 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิตP ิพระบรมราชินีนาถ
42) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม”
43) โครงการอบรมเชิงปกิบตั ิการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
44) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
45) โครงการงานเลี5ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
46) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที
47) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
48) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
49) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
50) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
51) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
52) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
53) โครงการฟื5 นฟูศีลธรรมโลกครั5งที 3
54) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรม
นําความรู ้” ครั5งที 1
55) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรมนํา
ความรู ้” ครั5งที 2
56) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว ไป เรื อง “คุณธรรมนํา
ความรู ้” ครั5งที 3
57) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว ไป เรื อง “จริ ยธรรม
กับการดําเนินชีวิต”
58) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
59) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
60) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
61) โครงการภารกิจจิตใจงาม
62) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
63) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที

6.1.3.5.1

สมุดกิจกรรมนักศึกษา

6.1.3.5.2

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา ปี การศึกษา 2552

6.1.3.5.3

ปฏิทินการดําเนินงานของโปรแกรมวิชาและคณะวิทยาการจัดการ
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องค์ ประกอบที' 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชา
9.1.2.1 SAR ของโปรแกรมวิชาครั5งที 9
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพของคณะ และมหาวิทยาลัย
9.1.4.1 SAR ของโปรแกรมวิชาครั5งที 8, 9
9.1.5.1 บันทึกการประชุม
9.1.6.1 คําสังแต่งตั5งผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.1 หนังสื อเชิญไปเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษา
9.2.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการบริ หารการผลิต , แผนการเรี ยนนักศึกษา, หลักสู ตร
9.2.3.1 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ
9.3.1.1 รายงานการประเมินตนเองครั5งที 9
9.3.2.1 คําสังการจัดทํายุทธศาสตร์ ของคณะ (ระยะที 1 คณะฯ ระยะที 2 ตราด)
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองครั5งที 9
9.3.4.1 ข้อเสนอโครงการวิจยั /รายงานการวิจยั
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ข้ อมูลพืนH ฐาน ประจําปี การศึกษา 2552

รายการ
องค์ ประกอบที' 1 (ใช้รอบงบประมาณ)
• จํานวนตัวบ่งชี5ของ แผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ
• จํานวนตัวบ่งชี5ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ทีบรรลุเป้ าหมาย
องค์ ประกอบที' 2
• จํานวนหลักสู ตรทีเปิ ดสอนทั5งหมด
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ก )
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ข )
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรทีมี จํานวนและคุณวุฒิ อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสู ตร
พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาที อาจารย์มีภาระงานทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาทีนกั ศึกษาปฏิบตั ิตาม เกณฑ์สาํ เร็ จ การศึกษาครบถ้วน
ตามทีระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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2 หลักสู ตร

2 หลักสู ตร

0

0
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รายการ

ข้ อมูล

• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีได้งานทํา ตรงสาขาทีสาํ เร็ จ การศึกษา

n/a

• ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยนในเรื อง คุณภาพการสอนและ สิ งสนับสนุน
การ เรี ยนรู ้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลียทุก หลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนหลักสู ตรที จัดทําขึ5นใหม่หรื อที ปรับปรุ งและจํานวน หลักสู ตรทียงั ไม่มีการ
ปรับปรุ งซึ งมีโครงการ หรื อกิจกรรมทีบุคคล ชุมชน องค์กร ภายนอกมีส่วนร่ วม
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนนักศึกษา รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)

n/a
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• จํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั5งหมดเมือปรับค่ามาเป็ นปริ ญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั5งหมดทีไม่มี ตําแหน่งวิชาการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

จํานวนอาจารย์ ประจําทั5งหมดทีมี ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําทั5งหมดทีมี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําทั5งหมดทีมี ตําแหน่งศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําระดับบัณฑิต ศึกษาทีมีคุณสมบัติ ครบถ้วนทีจะเป็ น อาจารย์ที
ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ (เฉพาะที ปฏิบตั ิงานจริ ง)
จํานวนอาจารย์ ประจําระดับ บัณฑิตศึกษาทีทาํ หน้าทีเป็ นทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั5งหมด
จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนทีเป็ น นักวิจยั
จํานวนนักวิจยั ทีลา ศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ ประจําทีเข้าร่ วมประชุม วิชาการหรื อนําเสนอ ผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

จํานวนผลงานวิจยั และ/หรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนของ คณาจารย์
จํานวนบัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี ท5 งั หมด
จํานวนบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ทีไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําและ
ประกอบอาชีพ อิสระหลังสําเร็ จ การศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้รับเงินเดือน
เริ มต้น เป็ นไปตามเกณฑ์หลัง สําเร็ จการศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ มต้นสู งกว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ทีไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ มต้นตํากว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้ บัณฑิต (เทียบจากค่า 5
ระดับ)
จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมาทั5งหมดทุก
ระดับการศึกษาทีได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ งแวดล้อม
จํานวนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องทีนกั ศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที สําเร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมาทั5งหมดทุก ระดับการศึกษาทีได้รับ ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
- ด้านวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

ข้ อมูล
0
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0

0
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รายการ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ งแวดล้อม
• จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาทีสาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมาทั5งหมดทีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ระดับชาติหรื อนานาชาติจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิ พนธ์
• จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมาทั5งหมดทุก
ระดับการศึกษาทีได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
• จํานวนศิษย์เก่าที สําเร็ จการศึกษาใน รอบ 5 ปี ทีผา่ นมา ทั5งหมดทุกระดับ การศึกษา
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่า ทั5งหมดทุกระดับ การศึกษาทีได้รับ รางวัล
ประกาศเกียรติ คุณยกย่องระดับชาติและ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
• จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกย่องที นักศึกษาปั จจุบนั และ ศิษย์เก่าทั5งหมดทุก
ระดับการศึกษาทีได้รับ ในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ งแวดล้อม
องค์ ประกอบที' 3
• ผลการประเมิน คุณภาพการให้บริ การ นักศึกษา (เทียบจาก ค่า 5 ระดับ)
• จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม วิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

ข้ อมูล

0

0
n/a

0

0

n/a
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รายการ
- จํานวนนักศึกษา ทีเข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม กีฬาและการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ
- จํานวนนักศึกษา ทีเข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ งแวดล้อม
- จํานวนนักศึกษา ทีเข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม นันทนาการ ทีเข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที' 4
• จํานวนเงินสนับสนุน การวิจยั และงาน สร้างสรรค์(ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายนอก สถาบัน
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายใน สถาบัน
• จํานวนอาจารย์ ประจําทีได้รับทุนวิจยั (ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนทีได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน
- จํานวนทีได้รับทุน จากภายในสถาบัน
• จํานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
- จํานวนผลงานทีตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
- จํานวนผลงานที ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ นานาชาติ
- จํานวนผลงานทีจดสิ ทธิ บตั รและ อนุสิทธิ บตั ร
- จํานวนผลงานที นําไปใช้ประโยชน์ระดับ ชาติหรื อนานาชาติ
• จํานวนบทความ วิจยั ทีได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล
องค์ ประกอบที' 5
• จํานวนอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการ

ข้ อมูล

n/a

n/a

0

0
12 คน

• จํานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการ

21

• จํานวนแหล่ง ให้บริ การวิชาการและ วิชาชีพระดับชาติหรื อ นานาชาติ

0
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รายการ

ข้ อมูล

• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
องค์ ประกอบที' 6
• จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนผลงานหรื อ ชิ5นงานการพัฒนาองค์ ความรู ้และสร้าง มาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม

0

องค์ ประกอบที' 7
• จํานวนอาจารย์ประจํา(รวมนักวิจยั )ทีได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรื อ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอืนๆ
• จํานวนรางวัลผลงาน วิชาการหรื อวิชาชีพ ระดับชาติหรื อนานาชาติ ทีอาจารย์ประจํา
ได้รับ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอืนๆ
องค์ ประกอบที' 9
• ระดับความสําเร็ จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ
สกอ.
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องค์ ประกอบที' 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ต ถุ ประสงค์
และแผนดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และมี การกําหนดตัวบ่งชี5 เพือวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี5
ของการปฏิบตั ิงานทีกาํ หนด
องค์ ประกอบที' 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสู ตร
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที
ได้งานทําตรงสาขาทีสาํ เร็ จการศึกษา
2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโททีตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั5งหมด
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
ทั5งหมด
2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรทีได้มาตรฐานต่อ
หลักสู ตรทั5งหมด
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

ทีม' า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ตัวบ่ งชีHทตี' ้ 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 เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งาน
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

ทีม' 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 ประกอบที' 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 ประกอบที' 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

ทีม' 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 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในสถาบัน ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีได้รับทุน
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 ท5 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 ทั5 ง ใ น
ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที' 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม' า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

























สมศ.

สมศ.

สมศ.

สกอ.

สมศ.
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5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
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 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นทีปรึ 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 (เฉพาะสถาบันทีเน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ ประกอบที' 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม' า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

 



 



 



  



 



สมศ.

สมศ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.  
สกอ.
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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
6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและ สร้ างเส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
องค์ ประกอบที' 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบั น ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คลเพื อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที เข้าร่ วม
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั5 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สาย
สนับสนุ นที ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชี พทั5งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื อการบริ หาร
การเรี ยนการสอน และการวิจยั

สกอ.

 



 



กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม' า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

สมศ.

สกอ.


  



สกอ. 
สกอ. 
สกอ.

  

    

  





  

    







  







  

สมศ.

สมศ.

สกอ.
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ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุ คลากร สกอ.
ภายนอกเข้ า มามี ส่ วนร่ วมใ นก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที ไ ด้ รั บ รางวัล สกอ.
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
7.8 มี ก ารนํา ระบบบริ หารความเสี ย งมาใช้ ใ น สกอ.
กระบวนการบริ หารการศึกษา
7.9 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการถ่ า ยทอดตัว บ่ ง ชี5 สกอ.
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที' 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ สกอ.
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบันใน สมศ.
การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ เพื อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ สมศ.
วิช าการและวิชาชี พ ในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.3 ร้ อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที ใ ช้ สมศ.
ในการอนุ รักษ์พฒั นาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
8.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรต่ อ จํา นวนนัก ศึ ก ษา สมศ.
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม' า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
7.6
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8.1.5 ค่าใช้จ่ายทั5งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.6 ร้ อ ยละของเงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ทธิ ต่ อ
งบดําเนินการ
8.1.7 งบประ มาณสํ า หรั บการพั ฒ นา
ค ณ า จ า ร ย์ ท5 ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั5 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 ประกอบที' 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 ประกอบที' 10 องค์ ประกอบตามนโยบายรั ฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.2 ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มี
ความรู ้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ท5 งั 3 ด้าน

สมศ.
สมศ.




กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม' 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

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญญาตรี ที ได้งานทําตรง
สาขาทีสาํ 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
ทั5งหมด

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

-

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

สนอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

ระดับ 5

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที' 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 ชี5 เพื อ วัด ความสํา เร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี5 ของการปฏิบตั ิงานทีกาํ หนด
องค์ ประกอบที' 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
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เป้าหมาย

2.7

สถาบันวิจยั

2.6

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

สนอ.

2.5

สน.ส่ งเสริ มฯ

2.4

สน.ศิลปะ

2.3

สน.วิทยบริ การ

2.2

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
ทั5งหมด
2.1.4 ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ทั5งหมด
มีกระบวนการเรี ยนรู้ ทีเน้นผูเ้ 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

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

2.1.3

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สมศ.

-

-

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

90 %

90 %

-

-

90

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

-

-

ระดับ

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

-

-

-

-

กระบวน
การ
ผลผลิต

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%

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

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

สกอ.

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์

สกอ.

+ 10%

%
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ระดับ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

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
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที
ได้ ง านทํา และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ มต้น เป็ นไปตาม
เกณฑ์
2.11 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
(ชิ5นงาน)
องค์ ป ระกอบที' 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

สกอ.

3 ข้อ

3 ข้อ

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ข้อ

สกอ.

80 %

80 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

75 %

75 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

3.5

3.5

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

4 ชิ5น

1 ชิ5น

-

-

*

-

-

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

2.8

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
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
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องค์ ประกอบที' 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับ สนุ น การผลิ ตงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์
4.2

4.3

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

≥
60

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

อย่าง

กระบวน
การ

ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

สถาบันวิจยั

สน.ส่ งเสริ มฯ

สมศ.

สนอ.

สน.ศิลปะ

ร้ อยละของนักศึ กษาที เข้า
ร่ วมกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

สน.วิทยบริ การ

3.2.1

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

%
สกอ.

มี ร ะบบบริ หารจัด การความรู้ จ าก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.

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

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
20,000 บาท

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

8,000 บาท

2,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

12,000 บาท

3,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

20%

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

20 %

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

น้อย
4 ข้อ
-

-

-

-

อย่าง

น้อย
4 ข้อ
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สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

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

ที'มา

มหาวิทยาลัย

สน.ศิลปะ

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.วิทยบริ การ

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

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 ท5 ัง ในระดับ ชาติ แ ละใน
ระดับ นานาชาติ ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4.1 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ท5 ังในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที' 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 อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วน
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

สกอ.

5

สมศ.

4.4

คณะ /โปรแกรม
วิชา

เป้าหมาย

%

5
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สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

85 %

85 %

85

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระ
ดับ
4
15

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

มหาวิทยาลัย

-

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
ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

สกอ.

35

สกอ.

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 ที' 6 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

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 ประกอบที' 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

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

-

ที'มา

5.4

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

5.3

คณะ /โปรแกรม
วิชา

เป้าหมาย

%

35

%
≥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

กระบวน
การ
กระบวน
การ

สกอ.

%

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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ระดับ

7.5

7.6

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

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 ชี5 และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที' 8 การเงินและงบประมาณ

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

7.7

สกอ.

สถาบันวิจยั

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

สนอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

สน.ส่ งเสริ มฯ

สกอ.

สน.ศิลปะ

มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื อ พัฒ นาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําทีเข้าร่ วมประชุ ม
วิ ช าการหรื อนํ า เสนอ
ผลงานวิ ช าการทั5 งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อยละ ของบุ คลาก ร
ประจําสายสนับ สนุ น ที
ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั5ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมู ลเพื อ
การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั

สน.วิทยบริ การ

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

7.4

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
-

-

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

กระบวน
การ

ระดับ

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

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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สมศ.

6,500 บาท

1,000 บาท

1,000
บาท

-

-

-

สมศ.

15,000 บาท

5,000 บาท

3,000
บาท

-

-

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

สมศ.

30,000 บาท

-

-

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ

≥ ± 10%
หรื อ

-

≤ - 10%
ของเกณฑ์

≤ - 10%
ของเกณฑ์

+5-9%

+5-9%

+5-9%

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ

หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ

8.1.6

ร้อยละของเงินเหลื อจ่าย
สุ ทธิ ต่องบดําเนิ นการ

สมศ.

สถาบันวิจยั

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

สนอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สกอ.

สน.ศิลปะ

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
8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบัน ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พเพือ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 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
8.1.3 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
8.1.4 สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.5 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั5 งหมดต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

สน.วิทยบริ การ

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

8.1

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

กระบวน
การ

ระดับ

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

กระบวน
การ

ปริ มาณ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ที'มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

8.1.7

สมศ.

6,500 บาท

6,500 บาท

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

2,000 บาท

-

2,000
บาท

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

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

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
ครบทั5ง
3 ด้าน

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน

งบประมาณสําหรั บการ
พัฒ นาคณาจารย์ท5 ัง ใน
ประเทศ และ
ต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา
8.1.8 ค่าใช้จ่ายทั5งหมดทีใช้ใน
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

องค์ ประกอบที' 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในทีเป็ 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

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

8.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ผลที เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3
ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติ ทีดี
ตล อด จน เ กิ ด พฤ ติ ก รร ม ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ท5 ัง 3
ด้าน

สกอ.

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป
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คําสั' งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ คณะ โปรแกรมวิชา สํ านัก สถาบันและกองฯ
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมการจัดการทัว ไป

131
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คําสั' งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี การศึกษา 2552
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คําสั' งแต่ งตัHงคณะกรรมการจัดทํา SAR และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552
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คําสั' งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาการ
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รายชื'อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
การศึกษา 2552
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
3. อาจารย์พงษ์สันติP
4. อาจารย์ ดร.มาริ ษา
5. อาจารย์สมใจ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
7. อาจารย์ ดร.ไพรัช
8. อาจารย์ ดร.แสงแข
9. อาจารย์สิริพงศ์
10. อาจารย์พงศ์สฎา
11. อาจารย์พิชามญชุ์
12. อาจารย์สมพล
13. อาจารย์ชญาพรรธณ์
14. อาจารย์กุสุมา
15. อาจารย์สุทิศา
16. อาจารย์ขวัญยุพา
17. อาจารย์บุษบงค์
18. อาจารย์มาลินี
19. อาจารย์หรรษา
20. อาจารย์วีรกิจ
21. อาจารย์จนั ทนา
22. อาจารย์ผอ่ งใส
23. อาจารย์ดวงใจ
24. นางวงษ์เดือน

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิน
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิP 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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รายชื'อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองภายในโปรแกรมวิชาการจัดการทัว' ไป(SAR)
ประจําปี การศึกษา 2552
..............................................................

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
2. อาจารย์ ผ่องใส
3. อาจารย์ สิ ริพงศ์
4. อาจารย์ ชูเกียรติ
5. อาจารย์ ดร. สุ กฤตา
6. อาจารย์ พงษ์สันติP
7. อาจารย์ ดร.แสงแข
8. อาจารย์ ดวงใจ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี
10. อาจารย์ พงศ์สฎา
11. อาจารย์หรรษา
12. อาจารย์ จันทนา

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
ไชยชนะ
ฤกษ์อุดม
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
บุญศิริ
คงคาหลวง
แก้วมณี
เฉลิมกลิน
คล้ายจันทร์ พงษ์
พงศ์สิทธิ กาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื'อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทัว' ไป(SAR) ประจําปี
การศึกษา 2552
..............................................................
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
2. อาจารย์ ผ่องใส
3. อาจารย์ สิ ริพงศ์
4. อาจารย์ ชูเกียรติ
5. อาจารย์ ดร. สุ กฤตา
6. อาจารย์ พงษ์สันติP
7. อาจารย์ ดร.แสงแข
8. อาจารย์ ดวงใจ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี
10. อาจารย์ พงศ์สฎา
11. อาจารย์หรรษา
12. อาจารย์ จันทนา

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
ไชยชนะ
ฤกษ์อุดม
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
บุญศิริ
คงคาหลวง
แก้วมณี
เฉลิมกลิน
คล้ายจันทร์ พงษ์
พงศ์สิทธิ กาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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