รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2551
ระหว่ าง วันที. 1 มิถุนายน 2551 – วันที. 31 พฤษภาคม 2552

รายงาน วันที. 20 สิ งหาคม 2552

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นคุ ณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึกษา ดังนั3น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครปฐม จึ ง นํา ระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใช้ใ นการบริ ห ารจัดการและ
ปฏิบตั ิงาน ตั3งแต่ ปี การศึกษา 2540 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื องทุกปี การศึกษา
และ ปี การศึ ก ษา 2551 คณะวิ ท ยาการจัด การได้ จ ัด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ตาม
องค์ประกอบคุ ณภาพและตัว บ่ งชี3 ข องสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เพื อการประเมิ น และ
ตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมความพร้ อมรั บการประเมินคุ ณภาพการศึกษาอย่างเป็ น
ทางการ
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรั บการประเมิ น
คุณภาพภายในอย่างเป็ นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั3งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2551 ถึ งวันที 31
พฤษภาคม 2552 เป็ นรายงานทีเสนอข้อมูลจํานวน 9 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี3 ได้แก่ องค์ประกอบ
ที 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์ และ แผนดํา เนิ น การ องค์ป ระกอบที 2 การเรี ย นการสอน
องค์ประกอบที 3 กิ จกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั องค์ประกอบที 5
การบริ การวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที 6 การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที 7 การ
บริ หารและการจัดการ องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี3 ระดับ ≤ 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยัง
ไม่ได้คุณภาพ ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้ ระดับ 2.01-2.50 =
การดําเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพใน
ระดับดีมาก
การประเมินคุ ณภาพภายในประจําปี การศึกษา 2551 จะเป็ นการส่ งเสริ มให้คณะวิทยาการ
จัดการ นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษาและเพือปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจของคณะอย่างต่อเนืองต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์)
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ส่ วนที 1
ข้ อมูลเบือ งต้ นของคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
นับตังแต่เริ มใช้พระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ.2547 ซึ ง
กําหนดบทบาทหน้าทีของวิทยาลัยครู ให้เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอืน ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุ ศาสตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทําให้โครงสร้างของ
วิทยาลัยครู เปลียนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิ ดคณะวิชาใหม่ข ึนมารองรับได้แก่คณะวิชาวิทยาการจัดการ
และมีพฒั นาการเป็ นลําดับ ดังนี
ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ งเกียวข้องกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณ์ข ึน แต่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ.2527 เริ มก่อตังคณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ.2528 ตังคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็ นทางการ เริ มมีการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
อย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารท่านแรก ได้แก่ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ? แก้ว ซึ งดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะ
วิชา และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์ และในช่วงเริ มต้นมีคณาจารย์ 10 ท่าน
คือ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ? แก้ว, อาจารย์อารี ย ์ สิ กขมาน, อาจารย์พงษ์ศกั ดิ? ปั ญจพรผล, อาจารย์พิภพ
สุ วรรณรักษ์, อาจารย์จงจิต ปั ญญชุณห์, อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม, อาจารย์สนธยา คงฤทธิ?, อาจารย์
เจียม เคหะธูป, อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่นและ อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์ กุล
ต่อมาได้มีการแบ่งการบริ หารออกเป็ น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์,
ภาควิชาการเงินและบัญชี , ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิ เทศศาสตร์
ตังแต่ปี พ.ศ. 2528– 2537 ในส่ วนของการจัดการศึกษานัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้
ดําเนิน การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี
1. สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
โดยเปิ ดรับนักศึกษาอย่างต่อเนืองนับตังแต่ปีการศึกษา 2525 เป็ นต้นมา และตังแต่ปีการศึกษา 2533
ไม่มีนกั ศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิ ดสอนมาตังแต่ปีการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ต่อไปนี
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ เปิ ดรับทังในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ทัง
ภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานีในปี การศึกษา 2533
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2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริ ญญาสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ (ซึ งได้ปิดรับนักศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2532) โดยเปลียนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน และตังแต่ปีการศึกษา 2539 โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิ ดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ได้เปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ ตังแต่
ปี การศึกษา 2532 จนกระทัง ปี การศึกษา 2536 ได้ปิดโปรแกรมวิชานี และเปิ ดรับโปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน ส่ วนโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ระดับปริ ญญาตรี 2 ปี
หลัง ได้เปิ ดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึกษาที 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลียนรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็ น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี
1. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจและการจัดการทัว ไป
2. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )
3. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
6. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
และยังได้เริ มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ โดยในส่ วนของคณะฯ ได้จดั ทํา
คู่มือการประกันคุณภาพและได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทังหมด จัดทําคู่มือการศึกษาตนเองและ
คู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพือมอบให้แก่นกั ศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย
ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลียนแปลงหลักสู ตรใหม่ท งั ในส่ วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
และมีการจัดทําคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสู ตรใหม่เป็ นครังแรก
ปี พ.ศ. 2544 เปิ ดโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจและการจัดการทัว ไป (การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) และในปี เดียวกันนี คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบตั ิการบัญชี 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2545 เปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (บธ.บ.) 2 ปี หลังอนุปริ ญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิ ดหลักสู ตรการจัดการทัว ไป
แขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไปเพียงโปรแกรมเดียว และในปี นีคณะฯ ได้
สร้างห้องปฏิบตั ิการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง นอกจากนี คณะฯ ได้ดาํ เนินการบริ หาร
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) ภายหลังจากทีบริ หารภายใต้ความร่ วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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ปี พ.ศ. 2546 ในระดับปริ ญญาตรี เปิ ดหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์)
และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
โดยจะรับนักศึกษารุ่ นที 1 ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2547 จํานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2548 เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที 2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
จํานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที 3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทัว ไป) จํานวน 2 ห้อง และหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) สําหรับ
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตรทังหมด จํานวน 4 หลักสู ตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตมากขึน ดังนี
1. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทัว ไป
สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร สาขาวิ ช าการบัญ ชี สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าการบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที 16 ธันวาคม 2549
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ) ปริ ญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที 16 ธันวาคม 2549
3. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที 25 มกราคม 2550
4. บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) : หลักสู ตรกลาง เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2551
ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตรทังหมด จํานวน 4 หลักสู ตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตมากขึน ดังนี
ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําหลักสู ตรใหม่ จํานวน 1 หลักสู ตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ
เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตมากยิง ขึน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมือ
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วันที 25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจํานวน 40 ล้านบาท เพือก่อสร้างอาคาร
เรี ยนรวมปฏิบตั ิการบัญชีและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่ 2 สาขาวิชาคือหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ และเพิม
โปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเป็ น 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพือให้การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนี
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
2. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )
3. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
6. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
7. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
8. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
9. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
10. กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
เพิมศักยภาพบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญา เพือการพัฒนาท้องถิน
2.2 วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการมุ่งทีจะเป็ นคณะวิชาทีใช้ความรู ้เป็ นฐานการพัฒนา และบูรณาการ
องค์ความรู ้สู่ ชุมชน เพือพัฒนาคนและท้องถินให้เป็ นมืออาชีพ
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2.3 พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มีพนั ธกิจทีสาํ คัญ 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตทีมีคุณธรรมและเป็ นกําลังหลักของท้องถิน
2. สร้างงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้เชิงบูรณาการ
3. บริ การทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน
4. ปรับปรุ ง พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นวิทยาการจัดการและการประกันคุณภาพ
5. บํารุ งศาสนา สร้างเสริ มจริ ยธรรม อนุ รักษ์และฟื นฟูศิลปะ วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพือให้นกั ศึกษามี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู่
School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของโปรแกรมวิชา การดําเนิ นการพัฒนาศูนย์ช่วย
การเรี ยนรู ้และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
2. วิจยั เพือสังสมองค์ความรู ้ โดยการจัดตังหน่วยวิจยั การวิจยั ร่ วมระหว่างอาจารย์นักศึกษา-ภาคธุ รกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นงานวิจยั
3. บริ การวิชาการ โดยการให้บริ การวิชาการทางธุ รกิจทังภายในและภายนอก และจัด
ฝึ กอบรมทักษะวิชาชีพทางธุ รกิจ
4. ประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การควบคุมภายในและการ
บริ หารงานอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้
5. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
2.5 วัตถุประสงค์
ด้ านจัดการศึกษา
เป้ าหมาย
1. บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการมีความรู ้ความสามารถ ขยัน อดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม
เป็ นผูน้ าํ ของท้องถินได้
2. บัณฑิตของคณะฯ มีความรู ้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับทีใช้งานได้
3. บัณฑิตของคณะฯ มีความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. ผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาให้มีจาํ นวนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถินและ
แผนพัฒนาของประเทศ
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วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาให้บณั ฑิตมีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถเป็ นผูน้ าํ และ
เป็ นแบบอย่างของสังคมได้
2. เพือให้บณั ฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพือสื อความหมายได้อย่างมัน ใจ
3. เพือให้บณั ฑิตมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. เพือให้บณั ฑิตรู ้จกั พัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนและมีทกั ษะใน
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ด้ านการวิจัย
เป้ าหมาย
1. บัณฑิตของคณะฯได้รับการอบรมปฏิบตั ิการวิจยั และการฝึ กอบรม
2. อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการวิจยั และทําการวิจยั ทุกปี
3. มีผลงานวิจยั เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
วัตถุประสงค์
1. เพือให้บณั ฑิตได้ทาํ งานวิจยั พืนฐานอันเป็ นแนวทางในการวิจยั ประยุกต์ต่อไป
2. เพือนําผลงานวิจยั มาใช้ในการจัดการศึกษา
การพัฒนาท้องถินและการปรับปรุ งระบบ
บริ หารของคณะฯ
3. เพือเป็ นแหล่งข้อมูลของท้องถิน
ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
เป้ าหมาย
1. สามารถให้การบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนด้วยรู ปแบบทีหลากหลายตามความต้องการของ
ชุมชน
2. สามารถให้การฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสัน ๆ ตามความต้องการของชุมชน
3. มีการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมระยะสันเพือบริ การชุมชนให้มีความรู ้ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีดีข ึน
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ชุมชนได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกัน
2. เพือให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตทีดีข ึน
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3. เพือให้คณะได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิน
ด้ านการปรับปรุ งพัฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการและการประกันคุณภาพ
เป้ าหมาย
1. คณะฯ มีระบบเครื อข่ายข้อมูล (LAN) เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (INTERNET) ใช้ในงานบริ หาร
และงานจัดการศึกษา
2. คณะฯ มีผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ปรับปรุ งถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการ
ทุกปี
3. คณะฯ จัดฝึ กอบรมปฏิบตั ิการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีเหมาะสมแก่
ชุมชน ในท้องถิน
4. คณะฯ มีผลงานการประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การ
ควบคุมภายในและการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพือนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้พฒั นาระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
2. เพือให้มีการประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีเหมาะสมในท้องถิน
เพือการพัฒนาทียงั ยืน
3. เผยแพร่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเทคโนโลยีดา้ นการจัดการทีเหมาะสมให้กบั ชุมชน เพือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม
ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
เป้ าหมาย
1. คณะฯ เข้าร่ วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสมําเสมอไม่นอ้ ยกว่า 3 ครังต่อปี
2. บุคลากรของคณะฯ ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพืออนุรักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ วฒั นธรรมของท้องถินระดับชาติและนานาชาติ
2. เพือปลูกฝังเอกลักษณ์ทางประเพณี วฒั นธรรมทังระดับท้องถินและระดับชาติ
3. เพือส่ งเสริ มและปลูกฝังค่านิ ยมทีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชาติให้กบั นักศึกษาและชุมชน
ในท้องถิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิต

2. วิจยั เพือสังสมองค์ความรู ้

3. บริ การวิชาการ

กลยุทธ์
1.1 ผลิตบัณฑิต
1.2 ขยายการรับนักศึกษา
1.3 ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพือให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน (Five Domains of Learning)
- มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่ School of Business
- พัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของโปรแกรมวิชา
- ดําเนินการพัฒนาศูนย์ช่วยการเรี ยนรู ้
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 การจัดตังหน่วยวิจยั
2.2 การวิจยั ร่ วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา-ภาคธุ รกิจ
2.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นงานวิจยั
3.1 บริ การวิชาการทางธุ รกิจทังภายในและภายนอก
3.2 จัดฝึ กอบรมทักษะวิชาชีพทางธุ รกิจ
4.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
4.2 บริ หารงานโปร่ งใส ตรวจสอบได้

4. ปรับปรุ งพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการ
จัดการและการประกันคุณภาพ
5. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม 5.1 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์

พันธกิจ

การผลิต
บัณฑิตและ
ขยายการรับ
นักศึกษา

1. ปฏิรูปการ
เรี ยนรู้
2. มุ่งพัฒนา
สู่ School of
Business

พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์

-9-

การวิจยั

วิจยั เพือสัง สม
องค์ความรู ้

บริ การ
วิชาการ

จัดอบรมหา
รายได้

บริ การวิชาการ

การทํานุ
บํารุ งศิลป
วัฒนธรรม

บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการมุ่งทีจะเป็ นคณะวิชาทีใช้ความรู ้เป็ นฐานการพัฒนา
และบูรณาการองค์ความรู ้สู่ชุมชน เพือพัฒนาคนและท้องถินให้เป็ นมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต

เพิมคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาเพือท้องถิน

ปรัชญา

กลยุทธ์ และแผนงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2551-2555

พัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ

บริ หาร
แบบ
ตรวจสอบ
ได้

ปรับปรุ ง พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการบริ หารและ
การประกันคุณภาพ

- ประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิต เฉพาะ
โปรแกรม
- จัดตังศูนย์การเรี ยนรู ้
- จัดแข่งขันตอบ
ปัญหาธุรกิจ
- เผยแพร่ และประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษา
- ทดสอบความรู ้
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษก่อน
เข้าศึกษาและก่อน
สําเร็ จศึกษา
- อบรมการใช้ภาษา
อังกฤษ

โครงการ

-หลักสุ ตรทวิภาคี
- จัดการเรี ยนการสอน
แบบ Active learning
- สํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- สํารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
- ปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตรใหม่ทุก 5 ปี
- พัฒนาสู่ School of
business
- ประเมินคุณภาพการเรี ยน
การสอน
- ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการและจัดสหกิจ
ศึกษา
- จัดตังชมรมผูป้ ระกอบการ

ปฏิรูปการเรี ยนรู้

- การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทาง
วิชาการ
- การเขียนตํารา
- การศึกษาต่อ
- การฝึ กอบรม
- ศึกษาดูงาน

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์
บริ การวิชาการ
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- บริ การวิชาการทาง
ธุ รกิจทังภายในและ
ภายนอก
- จัดฝึ กอบรม
ทักษะวิชาชีพทาง
ธุ รกิจ

จัดอบรมหา
รายได้

คณะฯ มีรายได้
จากการจัดอบรม

บุคลากรในท้องถิน
มีประสิ ทธิภาพมากขึน

หลักสูตรการอบรม
ทีสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของท้ องถิน

- จัดตังหน่วยวิจยั
- จัดหาพีเลียงดูแล
งานวิจยั
- แลกเปลียนเรี ยนรู ้
ปัญหาชุมชน
- เผยแพร่ ผลงานวิจยั
- การวิจยั ร่ วม
ระหว่าง นศ.กับ
อาจารย์

การวิจยั

ผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์
ต่อท้องถิน

บัณฑิตมีความสามารถ
ใช้ภาษาทีสองและคอมพิวเตอร์

การผลิต
บัณฑิตและ
ขยายการรับ
นักศึกษา

ผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์
ต่อการเรี ยน การสอน

บัณฑิตมีความรู ้ตามลักษณะ
เฉพาะของโปรแกรม

แผนงาน

เป้ าประสงค์
รอง

เป้ าประสงค์
หลัก

- กิจกรรมลีลาชีวติ
- เชิดชูคนดีศรี
นครปฐม/นิยมยก
ย่องปราชญ์ชาวบ้าน
- เทิดพระเกียรติ
- ถวายเทียนพรรษา
- เผยแพร่ กิจกรรมทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ฯลฯ
- จัดตังชุมนุมศิษย์เก่า

การทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตตระหนักใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

- รายงานประจําปี
- การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
- จดหมายข่าว
- สํารวจความคิดเห็น
ต่อการให้บริ การและ
การบริ หารงาน
- พัฒนาบุคลากรด้าน
ประกันคุณภาพ
- ประชาสัมพันธ์การ
ประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

- พัฒนาระบบ
IT เพือการ
บริ หาร
- การควบคุม
ภายใน
- การบริ หาร
ความเสี ยง
- จัดทํา ISO
9001:2000

บริ หารแบบ
ตรวจสอบได้

การบริ หารงานทีโปร่ งใส
เป็ นระบบและมีข นั ตอน
ทีนอ้ ยทีสุด

ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ทีมีประสิทธิภาพ

3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
คณบดี
กรรมการบริหาร

กรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

สํ านักงานคณบดี

โปรแกรม/สาขาวิชา

ส่ วนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที
- งานพัสดุและอาคารสถานที
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
ส่ วนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริ การวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
- งานส่ งเสริ มวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์บริ การวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
ส่ วนส่ งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
- ศูนย์วจิ ยั เพือพัฒนาองค์ความรู้และท้องถิน
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
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- โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การบัญชี)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส์)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
10 มีนาคม 2548 - 10 มีนาคม 2552
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

รองคณบดี

อาจารย์สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

รองคณบดี

อาจารย์พงษ์สันติ? ตันหยง

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์ผอ่ งใส สิ นธุ สกุล

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)

อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช นั

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การตลาด)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)

อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การเงินและการธนาคาร)

อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การบัญชี )

อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

ผูป้ ระสานงานกลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร บุญเพ็ญ
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โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
28 มีนาคม 2552- ปัจจุบนั
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

รองคณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์

รองคณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

รองคณบดี

อาจารย์ผอ่ งใส สิ นธุ สกุล

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธกาญจนา

(การจัดการทัว ไป)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การตลาด)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)

อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การเงินและการธนาคาร)

อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การบัญชี )
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ผูป้ ระสานงานกลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร บุญเพ็ญ
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บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารคณะ
1. กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทังใน
ระยะสัน/ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําปี
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจยั เพือการเรี ยนการสอน
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
5. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ / ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
7. จัดทําระเบียบ ข้อตกลง การปฏิบตั ิงานของอาจารย์และบุคลากรให้เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทีกาํ หนด
8. กํากับ ติดตามการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับ
คณะฯ
9. วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพือให้
เกิดความคุม้ ค่า
บทบาทหน้ าทีของคณบดีและรองคณบดี
คณบดี
บริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ โดยทําหน้าที ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานทีกาํ หนดไว้ภายใต้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
รับผิดชอบบริ หารงานฝ่ ายต่าง ๆ รวม 5 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ และฝ่ ายบริ หาร โดยมีงานทีรับผิดชอบ ดังนี
ฝ่ ายบริหาร
1. งานประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาอาคารสถานที
3. งานควบคุมติดตามการใช้งบประมาณ
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ
5. งานอืน ๆ ทีคณบดีมอบหมาย

ฝ่ ายวิชาการ
1. งานบริ หารหลักสู ตร
2. งานจัดการเรี ยนการสอน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานประสานงานกับโปรแกรมวิชาและสํานักส่ งเสริ มวิชาการ
5. งานอืน ๆ ทีคณบดีมอบหมาย
ฝ่ ายวิจัยและบริการวิชาการ
1. งานวิจยั เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
2. งานสนับสนุนการทําวิจยั
3. งานบริ การวิชาการแก่ชุมชน
4. งานข้อมูล สารสนเทศบุคลากร
5. งานอืน ๆ ทีคณบดีมอบหมาย
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
1. งานพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริ ยธรรมนักศึกษา
2. งานทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
3. ประสานงานสํานักกิจการนักศึกษา
4. งานปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. งานอืน ๆ ทีคณบดีมอบหมาย
หัวหน้ าสํ านักงานคณะ
1. งานธุ รการ - สารบรรณ
2. งานการเงิน - บัญชี
3. งานพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
4. งานบริ การเอกสาร – สื อโสต
5. งานประชาสัมพันธ์คณะฯ
6. งานอืน ๆ ทีคณบดีมอบหมาย

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ ดร.เกียรติศกั ดิ?
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ทา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศักดิ?ชยั
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์สุกฤตา

โรจน์รุ่งศศิธร
มากกาญจนกุล
อิชยานันท์
เนตรโพธิ?แก้ว
เลาหนันทน์
บุญทานนท์
บัวเวช
สหกุลบุญญรักษ์
สิ นธุ สกุล
ชัชวาลกิจกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้ าทีค ณะกรรมการประจําคณะ
1. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
3. ส่ งเสริ มงานวิจยั งานบริ การวิชาการ แก่ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสู ตรและรายละเอียดเกียวกับหลักสู ตรคณะ เพือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. วางระเบี ย บและข้อ บัง คับ ที เ กี ย วกับ การบริ ห ารและดํา เนิ น การของคณะ ตามที ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรื อตามความจําเป็ น
6. พิจารณาเสนอเกี ยวกับการดํารงตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย
7. แต่งตังคณะอนุ กรรมการหรื อบุคลใดบุคลหนึ งเพือดําเนิ นการใดๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้าที
ของคณะกรรมการประจําคณะ
8. ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนเกียวกับกิจการของคณะ หรื อตามทีอธิ การบดีมอบหมาย

คณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ชูเกียรติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุกรี
อาจารย์สุกฤตา
อาจารย์พงษ์สันติ?
อาจารย์ดวงใจ
อาจารย์สุรภัทร
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์วาริ สวริ น
อาจารย์จนั ทนา

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
ไชยชนะ
มากกาญจนกุล
ฤกษ์อุดม
แก้วมณี
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แจ้งดี
เฉลิมกลิน
ชาญสุ ไชย
พงศ์สิทธิ กาญจนา

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

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
เนตรโพธิ? แก้ว
อาจารย์อรพินท์
บุญสิ น
อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
อาจารย์แพรวพรรณ
ตรี ช นั
อาจารย์ ดร. แสงแข
บุญศิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
อาจารย์จุฑารัตน์
ชัยพัฒนาการ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
อาจารย์เดช
ธรรมศิริ
อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิ?ชยั
สหกุลบุญญรักษ์
อาจารย์สุรภัทร
แจ้งดี
อาจารย์ณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
อาจารย์จีรวรรณ
นกเอียงทอง
อาจารย์สมพล
สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์พนั ธิ การ์
วัฒนกุล
อาจารย์อฎั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
อาจารย์กุสุมา
ชนะสุ ข
อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร
รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร
บุญเพ็ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิ?ชยั
สหกุลบุญญรักษ์
อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์ร่มเกล้า
ศิลธรรม
อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์ )
อาจารย์ศานติ
ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์ศิริรัตน์
โหตระไวศยะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ)
อาจารย์กอบแก้ว
วงศ์อินทร์ อยู่
ประธานโปรแกรมวิชา
อาจารย์ธนพล
ฐานาริ ยชัย
กรรมการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์วีรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ปาริ ชาติ
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์บุษบงค์

อุฑารสกุล
อินทน์จนั ทน์
ปั ญญชุณห์
พิบูลจิระกานต์
ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
นายสุ วฒั น์
นายสุ กรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
อาจารย์ชูวทิ ย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์ธีรพงษ์
อาจารย์วีรศักดิ?
อาจารย์ ดร.มาริ ษา

มาศภากรณ์
นิโครธางกูร
บัวเวช
ลิมไพบูลย์
ประทุมสุ วรรณ
แสงดวงดี
รุ จิโชค
บุญเพ็ญ
ศิรินธนาธร
ธี รภาพสกุลวงศ์
นาชัยดี
สุ จิตวนิช

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิ?ชยั
อาจารย์นุสรา

บุญเพ็ญ
สหกุลบุญญรักษ์
เจนลาภวัฒนกุล

ผูป้ ระสานงาน
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทหน้ าทีของประธานโปรแกรมวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผสู ้ อน
บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา
1. บริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทําแผนเปิ ดรับนักศึกษา
4. จัดทํารายวิชา/ผูส้ อนประจําวิชา
5. กํากับดูแลกระบวนการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม : จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา
คู่มือโปรแกรมวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

4. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ ปิ ดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
1.1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว ไป
1.4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.5. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1.6. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
1.7. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
1.8. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
1.10. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
1.11. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
1.12. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์)
2. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว ไป
2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
2.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
2.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )

2.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
2.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์)
 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
Master of Business Administration (General Management)

5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2551 มีจาํ นวน 70 คน จําแนกเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ 25 คน ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน พนักงานราชการสาย
วิชาการ 2 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 37 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 5 คน
คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ 1
คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 11 คน และอาจารย์ 50 คน
คุณวุฒิของคณาจารย์ เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า 11 คน ปริ ญญา
โท 50 คน และปริ ญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทนัน กําลังศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาเอก 11 คน โดยลาศึกษาต่อ 5 คนและศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 6 คน

ตารางที 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร คิดเป็ นร้ อยละ
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
25
35.71
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
2
2.86
พนักงานราชการสายสนับสนุน
1
1.43
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
37
52.86
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
5
7.14
พนักงานอาจารย์
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัว คราว
100
รวม
70

ตารางที 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ตํา กว่ าป.ตรี-ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ชาย หญิง รวม ชาย

หญิง

รวม

ชาย

ลาศึกษาต่อ

หญิง รวม ชาย

รวม
หญิง รวม ทังหมด

สายวิชาการ

1

1

2

17

34

51

3

8

11

1

4

5

64

สายสนับสนุน

1

4

5

-

1

1

-

-

0

-

-

0

6

รวม

2

5

7

17

35

52

3

8

11

1

4

5

70

ตารางที 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

จํานวน
1
13
50
64

ร้ อยละ
1.56
20.31
78.13
100.00

ตารางที 4 ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว ไป
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
รวม

รศ.
1
-

ตําแหน่ ง
ผศ. อาจารย์
1
8
3
2
6
1
2
2
2
6
2
3
2
1
3
5

1

13

50

รวม
9
3
8
4
4
6
2
3
3
8

ป.ตรี
1
1
-

64

2

คุณวุฒิสูงสุ ด
ป.โท ป.เอก
7
1
2
1
6
1
3
1
2
2
5
1
2
3
3
6
2
52

รวม
9
3
8
4
4
6
2
3
3
8

10

64

ตารางที 5 ตารางแสดง รายนามอาจารย์ ทกี าํ ลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุกรี แก้วมณี

ลาศึกษา

สาขา / มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

ไม่ได้ลา

บริ หารธุรกิจ

สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ

Edith Cowan University
Australia ในโครงการความ

นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

ผูช้ ่วยศาสตาจารย์กฤติยา รุ จิโชค
นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง

ไม่ได้ลา

ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา

นายเดช ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรี จาํ เริ ญรัตนา

ลาเต็มเวลา

นางจีรวรรณ นกเอียงทอง

ลาเต็มเวลา

ร่ วมมือกับ ม.ราชภัฏสกลนคร
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทัว ไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์
นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ?แก้ว
นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม
นางสาวศิริรัตน์ โหตระไวศยะ
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

ลาศึกษา

สาขา / มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

ไม่ได้ลา
ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา
ไม่ได้ลา

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-

CHONGQING UNIVERSITY

CHINA SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตารางที 6 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
รายนามข้ าราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื อ – นามสกุล
โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุ ด
1 ผศ.กฤติยา รุ จิโชค
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (การหนังสื อพิมพ์)
2 ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สหวิทยาการ)
3 ผศ.จงจิต ปั ญญชุ ณห์
บัญชี
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ประวัติศาสตร์ )
4 ผศ.ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร
การเงินและการธนาคาร
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
DMS (Management Science)
5 อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม
การจัดการทัว ไป
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์ )
6 อาจารย์ชูวทิ ย์ ลิมไพบูลย์
นิเทศศาสตร์
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
7 ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DMS (Management Science)
8 อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล
เศรษฐศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
9 อาจารย์ปาริ ชาติ ขําเรื อง
บัญชี
บธ.ม. (การบัญชี )
10 ผศ.ปิ ยะพร บุญเพ็ญ
เศรษฐศาสตร์
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
11 อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช นั
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. (การบริ หารงานบุคคล)
ระดับ
8
8
8
8
7
7
8
7
8
8
7

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ศึกษาต่อ

หมายเหตุ
ลาศึกษาต่อ

นิเทศศาสตร์
บัญชี
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การตลาด

ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
ผศ.ศักดิ?ชยั สหกุลบุญญรักษ์
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

ผศ.สุ กรี แก้วมณี
อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์

ผศ.ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

รศ.โสรัจ กายบริ บูรณ์
อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์เดช ธรรมศิริ
ผศ.วรญา ทองอุ่น

13
14
15
16
17

18
19
20

21

22
23
24
25

การเงินและการธนาคาร
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์

การตลาด

การจัดการทัว ไป
นิเทศศาสตร์
บัญชี

โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว ไป

ลําดับ
ชื อ – นามสกุล
12 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

คุณวุฒิสูงสุ ด
บธ.ม. (การตลาด)
DMS (Management Science)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
บธ.ม (การบัญชี)
พบ.ม. (บริ หารธุ รกิจการเงิน)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
DMS (Management Science)
พบ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
นศ.ม. (การสื อสารมวลชน)
บธ.ม. (การบัญชี )
DMS (Management Science)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS (Management Science)
พบ.ม. (การบริ หารการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี )
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบริ หารธุ รกิจ)
8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9
5
4
8

8
6
8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7
7
7
8
8

ระดับ
7

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ตําแหน่ ง
อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

หมายเหตุ

รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื อ – นามสกุล
โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุ ด
1 อาจารย์ผอ่ งใส สิ นธุ สกุล
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การบัญชี)
2 อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
3 อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การบริ หารองค์การและการจัดการ)
4 อาจารย์สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การตลาด)
5 อาจารย์สุรภัทร แจ้งดี
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การตลาด)
6 อาจารย์พงษ์สันติ? ตันหยง
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (การจัดการทัว ไป)
7 อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
การจัดการทัว ไป
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
8 อาจารย์ร่มเกล้า ศิลธรรม
การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
9 อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิช
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
10 อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
11 อาจารย์ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ? แก้ว
การตลาด
บธ.ม. (การตลาด)
12 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
การตลาด
บธ.ม. (การตลาด)

ลําดับ
ชื อ – สกุล
1 อาจารย์บุษบงค์ สุ วรรณะ
2 อาจารย์จีรวรรณ นกเอียงทอง

รายนามพนักงานราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา
วุฒิการศึกษา
บัญชี
บธ.ม. (บัญชี )
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์

ศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

หมายเหตุ

ลําดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื อ – นามสกุล
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
อาจารย์ณชั ชามญฑ์ ศรี จาํ เริ ญรัตนา
อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารย์จุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ
อาจารย์กุสุมา ชนะสุ ข
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
อาจารย์พนั ธิ การ์ วัฒนกุล
ั ฑ์ธาดา คงเกษม
อาจารย์กณ
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิน
อาจารย์วาริ สวริ น ชาญสุ ไชย
อาจารย์ศิริรัตน์ โหตระไวศยะ
อาจารย์สมพล สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์อฎั ศณี เพียรเจริ ญวงศ์
อาจารย์อรพินท์ บุญสิ น
อาจารย์ธีรพงษ์ ธี รภาพสกุลวงศ์
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์ หงษ์
อาจารย์ปนัยดา เลียงอํานวย
อาจารย์วีรศักดิ? นาชัยดี

คุณวุฒิสูงสุ ด
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
D.B.A.
บธ.ม. (บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การตลาดและธุ รกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม.
บธ.ม. (การจัดการ)
Master of Science : M.Sc. (Logistics)
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

โปรแกรมวิชา
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
การจัดการทัว ไป
การจัดการทัว ไป
โลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การตลาด
นิเทศศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
นิเทศศาสตร์

ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

หมายเหตุ

ลําดับ
31
32
33
34
35
36
37

ชื อ – นามสกุล
อาจารย์กอบแก้ว วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์ขวัญยุพา ศรี สว่าง
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
อาจารย์ธนพล ฐานาริ ยชัย
อาจารย์ไพโรจน์ ร่ มบารมี

โปรแกรมวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
บัญชี

คุณวุฒิสูงสุ ด
บธ.ม.(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ )
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
บช.ม. (บัญชี)

ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ

ตารางที 7 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
พนักงานราชการ สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ชือ - นามสกุล
ตําแหน่ง
ลําดับ
1 นางสุ วรรณี วิชยั คําจร
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ชือ - นามสกุล
ลําดับ
1 นางสาวอุทยั วรรณ รุ ้งทองนิ รันดร์
2 นางสาวลักขณา อินทาปั จ
3 นางสาวสุ กญั ญา แต่งตามพันธ์
4 นายสรวิช พันธ์แจ่ม
5 นางสาคร ปราสาร

สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีควบคุมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีธุรการ
เจ้าหน้าทีพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าทีควบคุมห้องปฏิบตั ิการ
คนงาน

ตารางที 8 รายนามอาจารย์ พเิ ศษ คณะวิทยาการจัดการ
ชือ - สกุล
ผศ.ชํานาญ อินทจักร์
อาจารย์สมศักดิ? พรเจริ ญกูลกิจ
อาจารย์สมชาย ธรรมโมหะเว
อาจารย์สุรศักดิ? ทองสิ มา
อาจารย์รมณ เปี ยระบุตร
อาจารย์ศรัญญา เรื องจุย้
อาจารย์ ดร.วิชาญ เหรี ยญวิไลรัตน์
อาจารย์อุทยั วรรณ รุ ้งทองนิรันดร์
อาจารย์สุวรรณี วิชยั คําจร
อาจารย์ชยั ยันต์ ชูตระกูร
อาจารย์ธวัช พิไลแสงสุรีย ์
อาจารย์รุ่งยศ รุ่ งเรื องอนันต์
อาจารย์ธมนนท์ นาคะบุตร
อาจารย์กรมิษฏ์ อิชยานันท์
ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ?แก้ว
อาจารย์กฤษดา เชียรวัฒนสุข

วุฒิการศึกษา
ค.ม. (บริ หารการศึกษา)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การเงิน การธนาคาร)
บธ.ม. (การจัดการบุคคล)
บธ.ม. (การและการบริ หารองค์การ)
บธ.ม. (การบริ หารงานบุคคล)
Doctor of management science
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ)
MBA. (MARKETING)
MBA. (MARKETING)
MBA. (GERNERIAL MANAGEMENT)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
D.P.A (Public Admin)
บธ.ม. (การจัดการ)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ชือ - สกุล
อาจารย์ศิริพร คลําวิลยั
ผศ.พิภพ สุวรรณรักษ์
อาจารย์วริ งรอง กุลพาณิ ชย์
อาจารย์พงศ์ศกั ดิ? พัฒนไพรสณฑ์
อาจารย์อภิชาติ จิวจั ฉรานุกลู
อาจารย์นงกรณ์ จิวจั ฉรานุกลู
อาจารย์ศุทธนันทน์ นาบสกุล
อาจารย์สุเมธ หวังสว่างกุล
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ? ภักดีณรงค์
อาจารย์มนตรี
ศรี สุวรรณ
อาจารย์วรัตถ์กริ น โสมปาน
อาจารย์บุญญพัฒน์ วิศาลสกุลวงศ์
อาจารย์ภาวนา บํารุ งสุข
อาจารย์รัตนา
เลิศภิรมย์ลกั ษณ์
อาจารย์วมิ ล
ประคัลภ์พงศ์
อาจารย์ลดั ดาวัลย์ พัชรธรรม
อาจารย์มานิตย์
ลิมปสุรัช
อาจารย์ศิริพร สนคะมี
อาจารย์พิไลวรรณ เนียมวัน
อาจารย์ธินี แพทย์จรัส
อาจารย์องั สนา พรหมสร
ผศ.เพลินพิศ
ทองดี
อาจารย์สุรสี ห์
คล้ายบวร
อาจารย์ชยั วัฒน์
ฟ้ าเฟื องวิทยากุล
อาจารย์พวงทิพย์ วัฒนรุ่ งเรื องยศ
อาจารย์พรศิริ
สุขผ่อง
อาจารย์พทั ธนันท์ แสงจันทร์วบิ ูลย์
อาจารย์พิจกั ษ์
จันทวิโรจน์
อาจารย์พิรานันท์
จันทวิโรจน์
อาจารย์รวีวรรณ
ธชีพนั ธ์
อาจารย์ศิริพร
โรจน์พิทกั ษ์กลุ
อาจารย์นลินรัตน์ ศรี ราจันทร์
อาจารย์สมชาย เจือจาน

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล
บธ.ม. (การจัดการทัว ไป)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
M.S.(Business Administration)
MBA. (Finance)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บช.ม. (สอบบัญชี) น.บ.,รป.ม.
บช.ม.
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
ศศ.ม. บริ หารการศึกษา
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ชือ - สกุล
อาจารย์ภากร ศรี มโนภาษ
อาจารย์สุดารัตน์ อินทรัตน์
อาจารย์วศรี อุดร แซ่อ ึง
อาจารย์ไพศาล
สุธีบรรเจิด
อาจารย์อนุชา
ตุงคัษฐาน
อาจารย์เสาวลักษณ์ อร่ ามพงศานุวตั
อาจารย์ณฐั โชติ พรหมฤทธิ?
อาจารย์ชาติชาย ภู่สว่าง
อาจารย์รวิทตั
ภู่หลํา
อาจารย์วเิ ชษฐ์
แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล
อาจารย์มณฑาวดี พูลเกิด
อาจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ยิม ประเสริ ฐ
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์
นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
อาจารย์ประไพพรรณ ธงอินเนตร
อาจารย์ ดร.วรัต อินทสระ
อาจารย์อมราพร จีลากุลชนิต
อาจารย์จตุรงค์ ดวงจินดา
อาจารย์ศุภพล กิจศรี นภดล
อาจารย์ประพาส นวลเนตร
อาจารย์สมยศ เกียรติอร่ ามกุล
ผศ.ปรี ชา พูลสวัสดิ?
อาจารย์พีรเชฐ รอดเหตุภยั
รศ.ดร.อภินนั ท์ จันตะนี
ผศ.จินตนา เวชมี
อาจารย์ ดร.จิรพันธ์ สกุณา
รศ.ดร.สุนนั ทา เลาหนันทน์
อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ เรื อนนะการ
ผศ.นรี นารถ ศรี วรนารถ
รศ.ดร.ประสงค์ แสงพายัพ
อาจารย์เจษฎา ช.เจริ ญยิง

วุฒิการศึกษา
วท.ม. (สาขาการจัดการสารสนเทศสิ งแวดล้อมและทรัพยากร)
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.S. (Master of Information System)
M.Sc (Information Science and Engineering)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Education (Higher Education)
Doctor of Education (Higher Education)
Ph.D. (Social Administration)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Management (Communication Management)
นศ.ม. (การสื อสารมวลชน)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน์สือสารมวลชน)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นศ.ม. (โฆษณา)
ค.บ. (สังคมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปริ ญญาโท (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
Ph.D. (Management)
คม. (สถิติการศึกษา)
Ph.D. (การบริ หารเชิงกลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ)
Ph.D. (การบริ หารและการจัดการ)
Ph.D. (Statistics)
บธ.ม. (บัญชีการเงิน)
D.B.A. (International)
D.B.A. (Marketing)
MBA. (Financial)

ชือ - สกุล
รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รศ.จีราภรณ์ สุธมั มสภา
อาจารย์เพ็ญศิริ ศิวโิ รจน์

วุฒิการศึกษา
พบ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
พณ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
MBS. (Business Systems)
วทม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

6. นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทีกาํ ลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2551 มีนกั ศึกษาทังหมด
5,115 คน จําแนกเป็ นระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ 3,378 คน ภาค กศ.พป. 1, 737 คน ดังนี
ตารางที 9 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2550
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
3,378
66.04
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,737
33.96
รวมนักศึกษา
5,115
100
ตารางที 10 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
1. การจัดการทัว ไป
868
2. การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
53
3. การบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
21
4. การบริ หารธุ รกิจ การตลาด)
100
5. การบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
395
6. การบัญชี
97
7. นิเทศศาสตร์
203
รวม
1,737

ภาค กศ.พป.

785
239
166
377
771
443
597
3,378

รวม
1,653
292
187
477
1,166
540
800
5,115

ร้ อยละ
32.32
5.71
3.66
9.33
22.80
10.56
15.64
100

ตารางที 11 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั นปี
นักศึกษา
ชั นปี ที 1
ชั นปี ที 2
ชั นปี ที 3
ภาคปกติ
999
899
803
ภาค กศ.พป.
91
556
459
รวม

1,090

1,455

1,262

ชั นปี ที 4
677
631

รวม
3,378
1,737

1,308

5,115

ตารางที 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 1
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 2
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 3
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 4
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 5
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป) รุ่ นที 6
รวม

จํานวน
55
50
36
14
7
7
169

ตารางที 13 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สํ าหรับผู้บริหาร)
โปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที 1
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที 2
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที 3
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที 4
รวม

จํานวน
32
29
18
20
99

ตารางที 14 สรุ ปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร)
รวมนักศึกษา

จํานวน
169
99
268

ร้ อยละ
63.06
36.94
100

7. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2551 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ทัว ไป เป็ นงบประมาณแผ่นดิน 3,288,856 บาท และเงินนอกงบประมาณ 4,588,856 บาท งบลงทุน
(งานพัฒนา) เป็ นเงิน 2,800,000 บาท และคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสําหรับซือ
ครุ ภณั ฑ์เป็ นเงิน 1,094,000 บาท
ตารางที 15 งบประมาณประจําปี 2551 งบลงทุน (งานพัฒนา)
หมวดรายจ่ าย
งบประมาณ (งานพัฒนา)
ค่าวัสดุ
850,835.00
ค่าใช้สอย
1,257,205.00
ค่าตอบแทน
535,460.00
ค่าครุ ภณั ฑ์
156,500.00
รวม
2,800,000.00

รวม
850,835.00
1,257,205.00
535,460.00
156,500.00
2,800,000.00

ตารางที 16 งบประมาณแผ่ นดิน (งบดําเนินการ) จําแนกตามแผนงาน
แผนงาน
งบประมาณ (บาท)
1. จัดการกระบวนการเรี ยนการสอน
800,000.00
2. จัดการปรับปรุ งและซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารและสิ งแวดล้อม
500,000.00
3.จัดการเผยแพร่ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์คณะ
50,000.00
4. พัฒนาบุคลากรของคณะ
438,856.00
รวม
1,788,856.00

ร้ อยละ
44.72
27.95
2.80
24.53
100.00

ตารางที 17 เงินนอกงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา) จําแนกตามโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทัว ไป
การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
การบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
การบริ หารธุ รกิจ การตลาด)
การบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
การบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )
นิเทศศาสตร์
รวม

งบประมาณ (บาท)
1,125,770.00
269,000.00
184,800.00
83,175.00
135,850.00
215,550.00
275,900.00
509,955.00
2,800,000.00

ร้อยละ
40.21
9.61
6.60
2.97
4.85
7.70
9.85
18.21
100

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทีจดั ทําขึนเพือติดตาม
การตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและโครงการใน
ภาพรวมของคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control)
การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทัว ทังคณะฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อเรี ยกว่า
สมศ.
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2551 เป็ นรายงานทีเสนอข้อมูลจํานวน 9
องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชีได้แก่
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนิ นการ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี
ระดับ < 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ
ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้
ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี
ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมาก
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบด้ วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพทีกาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพือการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างคณะฯ กับบุคคล / องค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการเผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก

คณะทํางานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2551
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สุกฤตา
อาจารย์ดวงใจ
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์สุรภัทร
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์ผอ่ งใส

ฉิ มะสังคนันท์
สุ จิตวนิช
ชัชวาลกิจกุล
คงคาหลวง
ไชยชนะ
แจ้งดี
เลิศวัฒนพรชัย
เนตรโพธิ? แก้ว
สิ นธุ สกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าทีคณะทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
2. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ
3. ให้ความรู ้แนวปฏิบตั ิเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรใน
คณะ
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
5. ประสานงาน กํากับ ติดตาม การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
โปรแกรมวิชาและระดับคณะ
6. ประสานงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2551
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
อาจารย์จนั ทนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
อาจารย์วนั เพ็ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์แพรวพรรณ
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์วีรกิจ
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์พงษ์สันติ?
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์จุฑารัตน์
อาจารย์กุสุมา
อาจารย์ขวัญยุพา
อาจารย์ศิริรัตน์
อาจารย์กอบแก้ว
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สุกฤตา
อาจารย์ดวงใจ

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
บัวเวช
พงศ์สิทธิ กาญจนา
บุญทานนท์
คงวัฒนกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
ตรี ช นั
มากกาญจนกุล
อุฑารสกุล
ไชยชนะ
เลิศวัฒนพรชัย
เนตรโพธิ? แก้ว
ตันหยง
ศิรินธนาธร
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
สุ วรรณะ
ชัยพัฒนาการ
ชนะสุ ข
ศรี สว่าง
โหตระไวศยะ
วงศ์อินทร์ อยู่
สิ นธุ สกุล
สุ จิตวนิช
ชัชวาลกิจกุล
คงคาหลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

บทบาทหน้ าทีค ณะทํางานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
1. สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรให้คณะ
ให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดงบประมาณหรื ออํานวยการอืนๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็ จตามยุทธศาสตร์ ของคณะ
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพือรายงานต่อมหาวิทยาลัย ประสานงานและจัดเตรี ยม
เอกสารทีเกียวข้องเพือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก

9. การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระดับปริ ญญาตรี
การจัดการเรี ยนการสอน ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึงปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2
ภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึงภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทังนีอาจจะมีภาค
ฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตทีมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่วง
การศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาโท เป็ นการเรี ยนการสอนภาคพิเศษ
เรี ยนวันเสาร์ และอาทิตย์ แผนการเรี ยน เป็ นแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และแผน ข.
2. ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี มี 2 ภาค คือ
• ภาคปกติ เปิ ดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในระบบ 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค)
• ภาคการศึกษาเพือปวงชน (กศ.พป.) เปิ ดการเรี ยนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค)
2.2 มีการจัดทําแผนการเรี ยนของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
2.3 กรรมการโปรแกรมวิชาบริ หารหลักสู ตรและจัดอาจารย์สอนในวิชาต่างๆ

2.4 อาจารย์ผสู ้ อน ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1.1.1 จัดทําแนวการสอน ( Course Syllabus )
1.1.2 สอนด้วยเทคนิคการสอนทีหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
1.1.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหว่างเรี ยน
1.1.4 แจ้งผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหว่างภาคเรี ยน
1.1.5 สอบกลางภาคเรี ยน และสอบปลายภาคเรี ยน
1.1.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกภาคเรี ยน
1.1.7 อาจารย์นาํ ผลการประเมินมาปรับปรุ งการสอนสําหรับภาคเรี ยนใหม่
1.1.8 อาจารย์ทาํ วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาและปรับปรุ งการสอนให้มีคุณภาพมากขึน
3. การประเมินผลการศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปะเมินผล
การศึกษา
4. ระบบอาจารย์ ทปี รึกษา นักศึกษาทุกหลักสู ตรมีอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการ อาจารย์ทีปรึ กษา
ชุมนุม อาจารย์ทีปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์ทีปรึ กษางานวิจยั
5. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม/ สัมมนา การฝึ กภาคสนาม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และ ค่ายอาสาพัฒนา
6. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อ การจัดทําผลงานทาง
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม ประชุมและสัมมนา ทังในประเทศและต่างประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื อง
7. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ประกอบด้วย
7.1 การบริ หารหลักสู ตร มีการบริ หารทีเป็ นระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุ ง เพือให้เกิดคุณภาพ
7.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน เช่น อุปกรณ์และเครื องมือด้านนิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพือการสอน
7.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา ด้วยระบบอาจารย์ทีปรึ กษาและมีการ
ประเมินอาจารย์ทีปรึ กษาทุกปี การศึกษา
7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปี ละ 1 ครัง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต ทุก 5 ปี / 1 ครัง เพือสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน

8. การปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
8.1 หลักสู ตรจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาให้ทนั สมัย เป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
8.2 มีการประเมินเพือพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื องทุก 5 ปี
8.3 การปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตรจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี
8.4.1 หลักสู ตรใหม่ (หลักสู ตรทีไม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานันมาก่อน)
จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิ การ และ
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
8.4.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง
8.4.2.1 หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมทีเปิ ดสอนซึ ง
ปรับปรุ งในระดับ รายวิชา เช่น การเปลียนชือรายวิชา การเพิมรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิ บายรายวิชา
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสู ตรและเนือหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
8.4.2.2 หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมทีเปิ ดสอน ซึ ง
ปรับปรุ ง สาระสําคัญของหลักสู ตรเช่น วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร ชือหลักสู ตร
ชือปริ ญญา เนื อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
9. โครงสร้ างหลักสู ตร หลักสู ตรทีพฒั นาใหม่จะต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรทีสาํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เช่น โครงสร้างหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กําหนด จํานวนหน่วยกิต รวมระดับปริ ญญาตรี ( 4 ปี )
มีจาํ นวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
10. ขันตอนการปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตร
10.1 การวิจยั ความต้องการของตลาดแรงงานหรื อการประเมินการใช้หลักสู ตร เพือนํามาสู่
การพัฒนาหลักสู ตร
10.2 จัดทํา ร่ าง หลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่
10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลัน กรอง ร่ างหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตร ใหม่
10.4 คณะเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ต่อสภาวิชาการ
10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ต่อ สภามหาวิทยาลัย

10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ต่อไป
หลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว ไป
1.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
1.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
1.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
1.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
1.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
1.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์)
2. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว ไป
2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
2.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี

2.9
2.10
2.11
2.12

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์)

 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว ไป)
Master of Business Administration (General Management)

10. คุณลักษณะบัณฑิตทีพงึ ประสงค์
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ดังนี
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการ ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พืนฐานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต และภาษาอังกฤษในระดับทีใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม และดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป ต้องเป็ นบัณฑิตทีมีสติปัญญา มีความรู ้ความสามารถ
มีความขยันอดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองเพืออยูใ่ น
สังคมได้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในวิชาชีพ มีความเป็ นผูน้ าํ ตลอดจนต้องมีความรู ้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเครื องคํานวณ

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
มี ค วามรู ้ อ ย่า งลึ ก ซึ งเรื อ งทฤษฎี วิ ช าการ โดยสามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื อ สร้ า งความ
เจริ ญเติ บ โตให้ก ับ ธุ รกิ จ สั ง คม และประเทศชาติ และรู ้ จกั การแก้ปั ญหาที เกิ ดขึ น อย่า งรอบคอบ
รวมถึงการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การบัญชี )
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
3. มีวสิ ัยทัศน์และคิดเป็ น
4. มีความคิดริ เริ มและสนใจใฝ่ รู ้วชิ าชีพและเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้อง
5. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีได้อย่างน้อย 1 โปรแกรมได้ เช่น Express,
Business Plus
6. สามารถใช้โปรแกรมสํานักงานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel
7. มีทกั ษะในการใช้เครื องคํานวณ
8. สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป
9. สามารถจัดทํารายงานภาษีได้ เช่น รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซือ แบบ ภ.พ.30
10. สามารถจัดทํางบการเงินได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง
11. มีความรู ้ความเข้าใจด้านศัพท์บญั ชีท งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. รู ้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
13. ตระหนักในหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการ ทังภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิทางด้านการเงินและการธนาคาร
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูท้ ีมีความรู ้พืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต เครื องคํานวณและภาษาอังกฤษ
เพียงพอทีจะใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงชีวิตด้วยความเหมาะสม
6. มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในทักษะการเรี ยนรู ้ในวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
1. เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริ ง
2. มีบุคลิกภาพทีดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พืนฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ หรับสํานักงานและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในระดับทีสือสารได้
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได้
2. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุ รกิจได้
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา
4. สามารถมีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
6. สามารถออกแบบระบบงานด้านธุ รกิจเบืองต้น
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลอย่างน้อย 1 ภาษา
8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและต่อสังคม
9. มีความสามารถในการรับส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
10. มีบุคลิกภาพดี
11. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในงานทีรับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. มีความรู ้ในทางทฤษฎีและหลักการทางนิ เทศศาสตร์ และข่าวสารข้อมูลโดยรู ้ลึก รู ้กว้าง รู ้
จริ งและรู ้ทนั สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ท งั กระบวนการสื อสารระหว่างบุคคล
และกระบวนการสื อสารมวลชน โดยสามารถใช้สือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ทนั สมัยได้อย่าง
เหมาะสม
3. มีทศั นคติเชิ งวิชาชี พนิ เทศศาสตร์ สํานึ กรักในวิชาชีพ มีความรู ้สึกนึ กคิดทีจะใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื อสัตย์ มีวินยั รับผิดชอบ อดทน สู ้งาน มองโลกอย่างเป็ น
กลาง โดยยึดมัน จรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร์ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีลกั ษณะความ
เป็ นผูน้ าํ อยูใ่ นตัว

11. อาคารสถานที
อาคารสถานทีทีคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และหอประชุม
เอ 3
อาคารเรี ยน เอ 6 เป็ นอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ชัน สร้างขึนเมือปี พ.ศ.2521
งบประมาณ 2,850,000 บาท ส่ วนหอประชุม เอ 3 เป็ นหอประชุมความจุ 100 ทีนงั
สํานักงานคณะตังอยูท่ ีอาคาร เอ 6 ชันล่าง โดยมีหอ้ งต่างๆ จําแนกตามการใช้สอย ดังนี
1. ห้องเรี ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
จํานวน 4 ห้อง
2. ห้องปฏิบตั ิการ
จํานวน 8 ห้อง
2.1 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 ห้อง
2.2 ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
จํานวน 2 ห้อง
2.3 ห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร
จํานวน 1 ห้อง
2.4 ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
จํานวน 1 ห้อง
3. ห้องประชุม
จํานวน 2 ห้อง
4. ห้องพักอาจารย์
จํานวน 6 ห้อง
ตารางที 18 ห้ องปฏิบัติการและครุ ภัณฑ์ ประจําห้ อง
ห้องปฏิบตั ิการ / ผูค้ วบคุมดูแล
จํานวนห้อง
1. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
/ สํานักงานคณะฯ

4

2. ห้องปฏิบตั ิการการบัญชี
/ โปรแกรมวิชาฯ การบัญชี
ห้องปฏิบตั ิการ / ผูค้ วบคุมดูแล

1

3. ห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร/
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร

ครุ ภณั ฑ์
- เครื องคอมพิวเตอร์
- Printer
- เครื อง LCD
- HUB
- กระดานไฟฟ้ า
- เครื องคอมพิวเตอร์

จํานวนห้อง
1

ครุ ภณั ฑ์
-

เครื องคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
เครื องคํานวณ
เครื องเล่น VDO

ด้วย

ตารางที 18 ห้ องปฏิบัติการและครุ ภัณฑ์ ประจําห้ อง (ต่ อ)
ห้องปฏิบตั ิการ / ผูค้ วบคุมดูแล
จํานวนห้อง
4. ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
/ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

2

5. ห้องประชุม
/สํานักงานคณะฯ

2

6.ห้องเรี ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท/
สํานักงานคณะฯ

4

ครุ ภณั ฑ์
- โทรทัศน์สี
- เครื องอบกระดาษอัดภาพ
- ตูอ้ บฟิ ล์ม
- เครื องอัดขยายภาพสี
- เครื องล้างฟิ ล์มสไลด์
- ชุดไฟเซ็ฟไลท์
- เครื องคอมพิวเตอร์
- ชุดเครื องเสี ยง
- คอมพิวเตอร์
- เครื อง LCD
- จอไฟฟ้ า
- ชุดเครื องเสี ยง
- เครื องเล่น DVD
- โทรทัศน์
- คอมพิวเตอร์
- จอไฟฟ้ า
- Printer
- เครื อง LCD

สถานทีต  ัง
ทีต งั
โทรศัพท์/โทรสาร

อาคาร เอ 6 คณะวิทยาการจัดการ เลขที 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน
ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ 73000
0 3426 1068

12. องค์ ประกอบคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 9 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชีได้แก่
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี
ระดับ < 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ
ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้
ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี
ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมากดังนี

13. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี ทีผ ่ านมา (ปี การศึกษา 2550)
และเป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2551)
คณะวิทยาการจัดการ สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ทีผา่ นมา (ปี การศึกษา
2550) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2551) ดังตารางต่อไปนี

ตารางที 19 สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ทีผ่านมา (ปี การศึกษา 2550) และ
เป้าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2551)
องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)

องค์ ประกอบที 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อ
ปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากล
ยุทธ์ แผนดําเนิ นงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี
เพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่ งชี ที 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวบ่งชีของการปฏิบตั ิ งานทีกาํ หนด
องค์ ประกอบที 2
การเรี ยนการสอน

ระดับ 7

ระดับ 5

100%

85 %

ตัวบ่ งชี ที 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาแล
บริ หารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ทีได้งานทําตรงสาขาทีสาํ เร็ จ
การศึกษา

ระดับ 6

ระดับ 5

72.64 %

75 %

0

15 %

ตัวบ่ งชี ที 2.1.2 ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททีตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททังหมด

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 2.1.3 ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกทีตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกทังหมด
ตัวบ่ งชี ที 2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรทีได้
มาตรฐานต่อหลักสู ตรทังหมด
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี ที 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ งสนับสนุนการสอนของอาจารย์ และสิ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
n/a

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
n/a

100 %

90 %

ระดับ 6

ระดับ 5

4.32

≥ 3.5

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

156.30

-10% + 10%

ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําทีมี
วุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

20 %

ป.เอก >20%
และ
ป.ตรี < 5%

ตัวบ่ งชี ที 2.2.2 ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี ที 2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที
สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนซึ งบุคคลองค์กร และชุมชนภายนอก
มีส่วนร่ วม

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมี
วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที
ดํารง ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
20 %

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
≥ 20%

26.67 %

ศ + รศ. +
ผศ. ≥ 40%

ตัวบ่ งชี ที 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์

ระดับ 4

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 2.7.1 ระดับความสําเร็ จของการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ของ
สถาบัน อุดมศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยน
การสอน
ตัวบ่ งชี ที 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ทีได้งานทํา และการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

3 ข้อ

3 ข้อ

ตัวบ่ งชี ที 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ทีได้รับเงินเดือนเริ มต้นเป็ นไปตาม
เกณฑ์
ตัวบ่ งชี ที 2.11 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

80 %
99.27 %
75 %
79.69 %
n/a

3.5

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 2.12 ร้อยละของนักศึกษา และศิษย์
เก่าทีสาํ เร็ จการศึกษาในรอบปี ทีผา่ นมาที
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริ ยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ ศิลปและวัฒนธรรม และด้าน
สิ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ตัวบ่ งชี ที 2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธ์และงาน
วิชาการของนักศึกษาทีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติภายในรอบ 3
ปี (ชินงาน)
ตัวบ่ งชี ที 2.12.2 จํานวนนักศึกษา หรื อศิษย์
เก่าทีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อ
รางวัลทางวิชาการ หรื อด้านอืนทีเกียวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
0.089 %

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
0.016 %

6 ชิน

1 ชิน

6 คน

1 คน

ตัวบ่ งชี ที 3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

ระดับ 6

ระดับ 7

ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
ทีครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพึงประสงค์

ระดับ 4

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีเข้าร่ วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

100 %

≥

องค์ ประกอบที 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

60 %

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)

องค์ ประกอบที 4
การวิจัย
ตัวบ่ งชี ที 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

5 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ

ตัวบ่ งชี ที 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้
จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

1 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ

ตัวบ่ งชี ที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

7,100.98 บาท

5,000 บาท

ตัวบ่ งชี ที 4.3.1 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้างของสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

759.51 บาท

2,000 บาท

ตัวบ่ งชี ที 4.3.2 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

6,341.46 บาท

3,000 บาท

ตัวบ่ งชี ที 4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที
ได้รับทุนทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

4.88 %

20%

ตัวบ่ งชี ที 4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที
ได้รับทุนทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

19.51 %

20%

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ
สิ ทธิ บตั รหรื อนําไปใช้ประโยชน์ท งั ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 4.4.1 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรื อนําไปใช้
ประโยชน์ท งั ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
0

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
5%

8.76 %

10 %

ตัวบ่ งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน

ระดับ 7

ระดับ 5

ตัวบ่ งชี ที 5.1.1 มีการนําความรู ้และ
ประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั

ระดับ 5

ระดับ 3

ตัวบ่ งชี ที 5.1.2 ระดับความสําเร็ จในการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบันแก่สังคม เป็ นทีปรึ กษาเป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

ระดับ 5

25 %

องค์ ประกอบที 5
การบริการวิชาการแก่ สังคม

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อ
โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
24.39 %

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
35 %

ตัวบ่ งชี ที 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

43.90 %

85 %

ตัวบ่ งชี ที 5.5 จํานวนแหล่งให้บริ การวิชาการ
และวิชาชีพทีได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ

n/a

≥ 2 แหล่ง

ตัวบ่ งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

ระดับ 4

ระดับ 3

ตัวบ่ งชี ที 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

1.87 %

15 %

ตัวบ่ งชี ที 6.1.2 ร้อยละของโครงการหรื อ
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวน
โครงการหรื อกิจกรรมนักศึกษาทังหมด

34.76%

25 %

องค์ ประกอบที 6
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 6.1.3 ร้อยละเฉลียของนัก- ศึกษาที
เข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมในการอนุ รักษ์
พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษาทังหมด
องค์ ประกอบที 7
การบริ หารและการจัดการ

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
100 %

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
40 %

ตัวบ่ งชี ที 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารจัดการ และสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ตัวบ่ งชี ที 7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุก
ระดับของสถาบัน

4 ข้อ

3ข้อ

3 ข้อ

3ข้อ

ตัวบ่ งชี ที 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การ
เรี ยนรู ้

ไม่มีการดําเนิ นงาน

ระดับ 2

ตัวบ่ งชี ที 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเพือพัฒนาและธํารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ระดับ 4

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที
เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ

78.57%

≥ 50%

ตัวบ่ งชี ที 7.4.2 ร้อยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนทีได้รับการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะในวิชาชีพทังในประเทศและ
ต่างประเทศ

83.33%

≥

70%

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 7.4.3 ระดับคุณภาพของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
เพือการบริ หารการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
87.50%

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
≥ 80%

ระดับ 1

อย่างน้อย
2 ข้อแรก

ตัวบ่ งชี ที 7.5.1 ระดับความสําเร็ จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา บุคลากรและหลักสู ตรและการเงิน

n/a

n/a

ตัวบ่ งชี ที 7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 7.6.1 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิราชการ
ตัวบ่ งชี ที 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ

ระดับ 1

อย่างน้อย 4ข้อ
แรก

0

ร้อยละ
0.5 %

ตัวบ่ งชี ที 7.8 มีการนําระบบบริ หารความ
เสี ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา

ระดับ 2

ระดับ 4

ตัวบ่ งชี ที 7.9 ระดับความสําเร็ จของการ
ถ่ายทอดตัวชีวดั และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล

ระดับ 8

ระดับ 7

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)

องค์ ประกอบที 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี ที 8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี ที 8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบันในการบริ การวิชาการและวิชาชีพเพือ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา

ระดับ 6

ระดับ 4

731.71

1,000 บาท

ตัวบ่ งชี ที 8.1.2 รายรับของสถาบันในการ
ให้บริ การวิชาการและวิชาชี พในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 8.1.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าทีใช้ในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 8.1.4 สิ นทรัพย์ถาวรต่อจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

9,512.20 บาท

5,000 บาท

4.2 %

0.5 %

n/a

n/a

ตัวบ่ งชี ที 8.1.5 ค่าใช้จ่ายทังหมดต่อจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)

2.79 %

≥ ± 10% หรื อ

ตัวบ่ งชี ที 8.1.6 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ
ต่องบดําเนินการ

12 %

- 10%
ของเกณฑ์
≤

+5-9%
หรื อ >15% ของ
งบ
ดําเนินการ

องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี ที 8.1.7 งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารย์ท งั ในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 8.1.8 ค่าใช้จ่ายทังหมดทีใช้ใน
ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ที 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในทีเป็ นส่ วนหนึ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 9.3 ระดับความสําเร็ จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่ งชี ที 9.3.1 ระดับคุณภาพของสถาบัน
จากผลการประเมิน สมศ.

ผลการประเมิน
จากปี ทีผ ่ านมา
(ปี การศึกษา
2550)
20,285.55 บาท

ผลการปรับปรุ ง
ตามผลการ
ประเมินในรอบปี
ทีผ ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา
2551)
6,500 บาท

n/a

N/A

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 7

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ5

ระดับ 4

ระดับ4

ระดับ 4

ระดับ 4

ส่ วนที 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับเป้ าหมาย
จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผลการดําเนิ นงานจริ ง ประเมิน
คุณภาพตนเองตามเกณฑ์ที1สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตามเป้ าหมายที1กาํ หนด
ไว้ รวมทั.งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง ตามตัวบ่งชี. แต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ ดังนี.

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี'ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชี'เพือ วัดความสํ าเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนให้ ครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้องกัน
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี.ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี. เพื1อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี. อย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง
และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสมํ1าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื1 อง
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เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ปี งบประมาณ 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี.
1. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน โดยการประชุ มร่ วมกันระหว่าง
อาจารย์ภายในคณะ เพื1 อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามสภาพการณ์ ใ นปั จจุ บนั ของทางคณะ
(1.1.1.1) และได้จดั พิมพ์เผยแพร่ ในคู่มือนักศึกษา (1.1.1.2) รายงานประจําปี (1.1.1.3) หน้าเว็บไซต์คณะ
(1.1.1.4) คํารับรองปฏิบตั ิราชการ (1.1.1.5)
2. คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี (1.1.2.1) ให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับภารกิ จหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของชาติ (1.1.2.2) โดยมี การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) และนํามาพัฒนากําหนดกลยุทธ์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้ าประสงค์ (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) จากนั.นนําสู่ การวิพากษ์โดยคณาจารย์
ในคณะ และผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก (1.1.2.2) และนํามาดําเนิ นการปรั บแก้ให้มีความเหมาะสม ก่ อน
นําไปใช้ในปี งบประมาณต่อไป และเผยแพร่ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที1 นักศึกษา และผูม้ ีส่วนเกี1 ยวข้อง
ทราบทัว1 กัน
3. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดตัวบ่งชี. ของการดําเนิ นงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี.เพื1อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน โดยผนวกใช้ตวั บ่งชี.ของ สกอ. สมศ. กพร. และตัวบ่งชี.
ที1พฒั นาเป็ นเครื1 องชี.วดั ผลงานขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันและเทียบเคียงกับสถาบันชั.น
นําทั.งในและต่างประเทศ และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี. เพื1อวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
ตามแผน (1.1.3.1)
4. คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี. และรายงานผลการดําเนิ นงานต่อผูบ้ ริ หาร (1.1.4.1) (1.1.4.2)
(1.1.4.3) (1.1.4.4)
5. คณะวิทยาการจัดการมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี.
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง (1.1.5.1) (1.1.5.2) และ คณะฯ มีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
6. คณะวิทยาการจัดการมี การวิเคราะห์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน
เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย กับยุท ธศาสตร์ แ ละแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปั จจุบ นั และ
แนวโน้มในอนาคตอย่างสมํ1าเสมอ (1.1.6.1) (1.1.6.2) (1.1.6.3 )
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7. คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และ
แผนการดํา เนิ น งานมาทบทวนและปรั บ ปรุ ง ให้เ หมาะสมกับ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บ นั อย่า งต่ อเนื1 อ ง
(1.1.7.1)
ตารางที 1.1.1 การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ กับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เสริ มสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาแก่
ประชาชน

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
1.ขยายการรับนักศึกษา

2.ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ให้
ท้องถิ1น

3.ศูนย์การเรี ยนรู ้ทวารวดี

พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
ทางวิชาการ

1.ปฏิรูปการเรี ยนรู ้
- พัฒนาหลักสูตรแปรับปรุ ง
หลักสูตร
- พัฒนาสื1 อการเรี ยนรู ้ที1ใช้ระบบ
ICT
- พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
- พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ
1. การผลิตบัณฑิตและขยายการรับ
นักศึกษา
- ปรับระบบการเรี ยนการสอนเป็ น
หมู่ใหญ่ และใช้ IT
- จัด Road Show แนะแนวการศึกษาต่อ
2. การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
- มีศูนย์บริ การวิชาการทางธุรกิจ
- มีศูนย์อบรมผูจ้ ดั ทําบัญชี
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั.น
-

2.1. ปฏิรูปการเรี ยนรู ้
- พัฒนาห้องปฏิบตั ิการ
- บูรณาการการเรี ยนการสอนเข้ากับ
การให้บริ การทางวิชาการและการทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดตั.งศูนย์การเรี ยนเพื1อพัฒนาวิชา
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
- จัดสอบภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ก่อนสําเร็จการศึกษา
- ประเมินนักศึกษาก่อนออกฝึ กฯ
- จัดให้นกั ศึกษาได้พบกับวิทยากรผูม้ ี
ชื1อเสี ยงและ/หรื อปราชญ์ชาวบ้าน
- จัดให้นกั ศึกษาได้อ่านหนังสื อดีนอก
เวลาในทุกรายวิชา
- อบรม ดูงานนอกสถานที1
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ความสอดคล้ อง
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
ไม่สอดคล้องและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
ทางวิชาการ
(ต่อ)

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
2.พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

3. พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ บัณฑิต
4. การสร้างจุดเด่นของคณะ

การพัฒนาระบบ 1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การบริ หาร พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที1มี
จัดการ
ประสิ ทธิภาพทันสมัย

- พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT

- การพัฒนาบุคลากร

- การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2 เพิ1มศักยภาพอาจารย์
- ส่งเสริ มให้อาจารย์เขียนผลงานวิชาการ
- ให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาตํารา
- สนับสนุนการศึกษาต่อ
- ประกันคุณภาพในระดับโปรแกรมวิชา
- เน้นทักษะภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ School of
Business
- พัฒนาให้นกั ศึกษามีความสามารถ
พิเศษเฉพาะโปรแกรม
- การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที1มี
ประสิ ทธิภาพและทันสมัย
- พัฒนาและปรับปรุ งห้องเรี ยน
- สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายใน
องค์กร
- พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้
- พัฒนาและประยุกต์ใช้ IT
- พัฒนาและปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์
- พัฒนาและปรับปรุ งระบบ IT
- ใช้ II ในการปรับปรุ งระบบ
ฐานข้อมูลเพื1อการบริ หาร
- ส่งเสริ มให้อาจารย์เขียนผลงานวิชาการ
- ให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาตํารา
- สนับสนุนการศึกษาต่อ
- ส่งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
- มีศูนย์บริ การวิชาการทางธุรกิจ
- มีศูนย์อบรมผูจ้ ดั ทําบัญชี
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั.น
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ความสอดคล้ อง
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
การเพิ1มขีด
ความสามารถ
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ1น

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ

4. เพิ1มขีดความสามารถและความ
เข็มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ1น

การวิจยั เพื1อพัฒนาท้องถิ1น
- ส่งเสริ มการวิจยั ในท้องถิ1น ร่ วมกับ
สถานประกอบการ และ/หรื อ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
- ใช้ทอ้ งถิ1นเป็ นศูนย์กลางในการวิจยั เป็ นแหล่งความรู ้และบริ การวิชาการ
และบริ การทางวิชาการ
- จัดตั.งและพัฒนาศูนย์บริ การวิชาการ
ทางธุรกิจ
- ศูนย์อบรมผูจ้ ดั ทําบัญชี
- พัฒนาวิชาชีพครู
-

- สร้างความเข้มแข็งของทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรม

- พัฒนาสถาบันอาหาร

ความสอดคล้ อง
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ
ไม่สอดคล้องและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ
สอดคล้องและมี
แผนงาน/โครงการ
รองรับ

สร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมการอบรมให้แก่
หน่วยงานในท้องถิ1น
- แสวงหา สร้าง สะสมและเผยแพร่
องค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ1นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ไม่สอดคล้องและไม่
มีแผนงาน/โครงการ
รองรับ

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
3 คะแนน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551
1.1
ระดับ
ระดับ 6
ระดับ 7
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิท ยาการจัดการ มี ก ารกํา หนดปรั ช ญา ปณิ ธาน มี กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดําเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที1สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดตัวบ่งชี.ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี. เพื1อ
วัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี. อย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภา
มหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สมํ1าเสมอ และมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื1อง
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นของคณะ
และโปรแกรมวิชา
1.1.1.2 คู่มือนักศึกษา
1.1.1.3 (ร่ าง) รายงานประจําปี 2551 ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.4 Web Site คณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.5 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551
1.1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นของคณะ
และโปรแกรมวิชา
1.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2555
1.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั.งที1 3/2551
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หมายเลข
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.7.1

หลักฐานแสดง
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ 2551
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551 หน้า 11
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ 2551
รายงานประจําปี 2551
คู่มืองบประมาณ
รายงานผลการใช้งบประมาณ
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ
2551(รอบ 6 เดือน) และ (รอบ 12 เดือน)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 3/ 2551
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของคณะฯ กับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที1 2 พ.ศ. 2551 – 2565
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2551 – 2555
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2550 เปรี ยบเทียบกับคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551

ตัวบ่ งชี'ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี'ของการปฏิบัติงานทีก าํ หนด
ชนิดของตัวบ่ งชี' : 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 2551 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามแผนงานที1กาํ หนด จํานวน 105
โครงการ บรรลุเป้ าหมายตามตัวบงชี. 100 โครงการ ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี. การ
ปฏิบตั ิงานที1กาํ หนด เท่ากับ 95.24 (1.2.3.1) บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี. 100 โครงการ (1.2.3.2)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
95.24

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 95.24

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการวางแผนการดําเนิ นการและควบคุ มการใช้งบประมาณให้เป็ นไป
ตามแผน ซึ1 งคณาจารย์ภายในคณะได้ทุ่มเทการดําเนิ นงานอย่างเต็มที1เพื1อให้การดําเนิ นโครงการบรรลุ
ตามเป้ าหมายที1ได้ต. งั ไว้ ซึ1 งบรรลุตามตัวบ่งชี.การปฏิบตั ิงานที1กาํ หนดที1ร้อยละ 95.24
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี.การปฏิบตั ิงานที1
กําหนดให้มากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.3.1 รายงานประจําปี (ปฏิทินกิจกรรม)
1.2.3.2 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมแต่ละโปรแกรมวิชา
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที 1
ตัวบ่ งชี'
1.1
1.2

เฉลีย

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ
3
แผนดําเนินการ
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตาม
3
ตัวบ่งชี.ของการปฏิบตั ิงานที1
กําหนด
3.00
รายละเอียด

คะแนน
สมศ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนน
เต็ม 5.00)
-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

การบรรลุ
เป้าหมาย

องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี'ที 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื1 อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสู ตรที1
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อย
ละของบัณฑิตที1ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที1เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื1 องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที1เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก)
ที1เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั.งหมด
70

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี.
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการผลิ ตบัณฑิ ต
จัดเตรี ยมความพร้อมทั.งด้านคณาจารย์และสิ1 งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทั.งด้านห้องสมุด ระบบสารสนเทศ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ห้องปฏิบตั ิการ อาคารสถานที1 และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื1น ๆ ที1เกี1ยวข้อง ก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ. (2.1.1.1) (2.1.1.2) และ
มาตรฐานอื1น ๆ ที1เกี1 ยวข้อง (2.1.1.3) เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื1อผ่านความ
เห็นชอบและได้ผา่ นการพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (2.1.1.4)
2. คณะฯ มีการกําหนดเป้ าหมายแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิตของ
หลักสู ตรหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.1) หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.2) หลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.3) หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จมหาบัณ ฑิ ต (2.1.2.4) หลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552) (2.1.2.5)
3. คณะฯ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการเปิ ดหลัก สู ต รใหม่ คณะฯ ได้มี ก ารแต่ ง ตั.ง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดทําหลักสู ตร วิพากษ์หลักสู ตรทั.งหมดได้แก่หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิ ต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต ในปี พ.ศ.2548
(2.1.3.1) และหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ สาขาวิชาธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศ ในปี การศึกษา 2551 (2.1.3.2) และมีการศึกษาดูงานเพื1อกําหนดรู ปแบบหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
4. คณะฯ มีการดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการทุกหลักสู ตรประจําปี การศึกษา โดย
พิจารณาจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2550-2551
(2.1.4.1)
5. หลักสู ตรที1เปิ ดสอนทุกหลักสู ตร ในคณะฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 และมีการประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
หลักสู ตรหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.1) หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.2) หลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.3) (2.1.5.4) หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต (2.1.5.4)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552) (2.1.5.5)
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ชื อหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1
ระดับ
ดําเนินการ 5-6
ข้อแรก (ยกเว้นข้อ 5)

สกอ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสู ตร
25 มกราคม 2550
31 กรฎาคม 2551

16 ธันวาคม 2549
16 ธันวาคม 2549
8 กุมภาพันธ์ 2551
25 พฤษภาคม 2552

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6
ระดับ 5

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ดําเนินการ 5-6
ข้อแรก (ยกเว้นข้อ 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตรทุกหลักสู ตร ที1เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการผลิ ตบัณฑิ ต จัดเตรี ยม
ความพร้ อมทั.งด้านคณาจารย์และสิ1 งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทั.งด้านห้องปฏิ บตั ิการ อาคารสถานที1และ
วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาอื1น ๆ ที1เกี1 ยวข้อง ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนให้อย่างน้อยเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต ร ระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และมาตรฐานอื1 น ๆ ที1 เ กี1 ย วข้อ ง เช่ น มาตรฐาน
หลักสู ตรของสภาวิชาชี พบัญชี มีการกําหนดเป้ าหมายแผนการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิ ต
มีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ซึ1 งผ่านความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาต่าง ๆ
อย่า งต่ อเนื1 อง เช่ น ร้ อยละของหลักสู ตรที1 ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548 ร้อยละของบัณฑิตที1ทาํ งานตรงสาขา เพื1อให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการ
หลัก สู ต รประจํา ปี การศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รและหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกการบริ ห าร
หลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื1 องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื1 องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.1.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.3 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
2.1.2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
2.1.3.1 คําสั1งมรน. ที1 643/2548 แต่งตั.งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสู ตรคณะวิทยาการจัดการ
2.1.3.2 คําสั1ง มรน. ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
2.1.3.3 คําสั1งมรน. ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2550-2551
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หมายเลข
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5
2.1.5.6

หลักฐานแสดง
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)

ตัวบ่ งชี'ที 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทไี ด้ งานทําตรงสาขาทีส ํ าเร็จการศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที1ได้งานทําตรงสาขาที1สาํ เร็ จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี (ทุกหลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรปกติ หลักสู ตรต่อเนื1 อง
หลักสู ตรสมทบ)
ที1ได้งานทําตรงหรื อสอดคล้องกับสาขาที1สาํ เร็ จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที1ตอบ
แบบสอบถามเมื1อเทียบกับบัณฑิตที1สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั.นที1ได้งานทํา
โดยให้นบั เฉพาะ
บัณฑิตที1ไม่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาต่อ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
≥ 80

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ทําการสํารวจนักศึกษาที1สาํ เร็ จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการทั.งหมด 845 คน (2.1.1.1.1) พบว่าบัณฑิตทั.งหมด 845 คน ตอบแบบสอบถาม
648 คน พบว่า 378 คน ได้งานตรงสาขาที1สาํ เร็ จการศึกษาเท่ากับร้อยละ 44.73
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 44.73

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 72.64 ร้อยละ 75
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 44.73

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ ไม่ได้ดาํ เนิ นการสํารวจเอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดําเนิ นการ
สํารวจภาวะการมีงานทํา ของบัณฑิตทุกหลักสู ตรที1สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในปี 2551 ทําให้ไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนิ นการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุกหลักสู ตรที1สังกัดคณะ
วิ ท ยาการจัด การ โดยประสานกับ โปรแกรมวิ ช า เพื1 อ ความรวดเร็ ว ในการนํา ข้อ มู ล มาใช้ ใ นการ
ดําเนิ นงานของคณะฯ และทําการส่ งเสริ มความร่ วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ที1มีความเหมาะสม
กับความรู ้ของนักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1.1 เอกสารรายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปี การศึกษา 2550-2551
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ตัวบ่ งชี'ที 2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโททีต ีพมิ พ์ เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโททั'งหมด (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
บทความจากวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที1สําเร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ที1
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิ ต
ทั.งหมดที1สาํ เร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ทั.งนี.ไม่นบั ภาคนิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชี' : คํานวณมาจาก
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที1สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั.นที1ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
x 100

จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที1สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั.น

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 24

คะแนน 2
25 – 39

คะแนน 3
≥ 40

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต รบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้แ ก่ หลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาการจัดการทัว1 ไป ทั.งแผน ก. และแผน ข. ในปี การศึกษา 2551 มี
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สําเร็ จการศึกษาทั.งสิ. น 51 คนเป็ นนักศึกษาแผน ก. 38 คน และแผน ข. 13
คน โดยนัก ศึ กษาระดับ ปริ ญญาโทที1 มีบ ทความจากวิท ยานิ พ นธ์ ข องมหาบัณ ฑิ ตที1 ได้รับ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ในระดับ ชาติ จํานวน 6 คน (2.1.2.1.1) (2.1.2.1.2) (2.1.2.1.3) (2.1.2.1.4) (2.1.2.1.5) (2.1.2.1.6)
ตี พิ ม พ์แ ละนํา เสนอผลงานในงานประชุ ม วิ ช าการ ครั. งที1 1 ระหว่า งวัน ที1 23-24 ตุ ล าคม 2551 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คิดเป็ น ร้อยละ 19.79

76

ตารางที1 2.1.2.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาโทที1มีบทความจากวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตที1ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
นักศึกษา
ชื อบทความจากวิทยานิพนธ์
นายกุลธวัช กรี ทอง
ปั จจัยจําแนกระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ1น
นายขวัญชัย สุ ขศรี วไิ ลกุล พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื.ออาหารเสริ มสําหรับพืชของชาวนา
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายผจญ ประทุมนันท์ การศึกษาปั จจัยการตลาดที1มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื.อรถยนต์
กระบะบรรทุกส่ วนบุคคลมือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
สุ พรรณบุรี
นายสุ ชยั ชาตรี นุวฒั น์ แบบมีส่วนร่ วมของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาภาคตะวันออก ที1มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที1มาใช้บริ การ
นายอํานาจ โภชนากรณ์ ปั จจัยการบริ หารที1มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาธารณสุ ขใน
จังหวัดสมุทรสาคร
นางอุบลรัตน์ รัตนชาติชยั พฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บตั รเอทีเอ็ม ของลูกค้าธนาคารเพื1อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุ พรรณบุรี
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.2
ร้อยละ
19.79

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.1.2
ร้อยละ
0
ร้อยละ15
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 19.79

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

77

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการส่ งเสริ มการเผยแพร่ บทความจากวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญา
โท อย่างชัดเจน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ ควรมี แ ผนการในการส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา ได้มี ก ารเผยแพร่
บทความจากวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ขอรับทุนในระดับชาติ เพื1อจะนําไปสู่ การ
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ หรื อนานาชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.2.1.1 ปั จจัยจําแนกระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ1น
2.1.2.1.2 พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื. ออาหารเสริ มสําหรับพืชของชาวนา อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
2.1.2.1.3 การศึกษาปั จจัยการตลาดที1มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื.อรถยนต์ กระบะบรรทุก
ส่ วนบุคคลมือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสุ พรรณบุรี
2.1.2.1.4 แบบมีส่วนร่ วมของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาภาคตะวันออก
ที1มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที1มาใช้บริ การ
2.1.2.1.5 ปั จจัยการบริ หารที1มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาธารณสุ ขในจังหวัดสมุทรสาคร
2.1.2.1.6 พฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บตั รเอทีเอ็ม ของลูกค้าธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสุ พรรณบุรี
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ตัวบ่ งชี'ที 2.1.3 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอกทีต ีพมิ พ์ เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอกทั'งหมด (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
บทความจากวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของดุษฎีบณ
ั ฑิตที1สําเร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษาที1
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต
ทั.งหมดที1สาํ เร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ทั.งนี. ไม่นบั ภาคนิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชี' : คํานวณมาจาก
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของดุษฎีบณ
ั ฑิตที1สาํ เร็ จการศึกษา
ในปี การศึกษานั.นที1ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

x 100

จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกของดุษฎีบณ
ั ฑิตที1สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั.น

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีการดําเนินการหลักสู ตรปริ ญญาเอก
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.3
ร้อยละ
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
2551
ปี การศึกษา 2550
2.1.3
ร้อยละ
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
n/a
จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
n/a
แนวทางการพัฒนา :
n/a
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.3
หมายเลข

การบรรลุเป้าหมาย
n/a

หลักฐานแสดง

ตัวบ่ งชี'ที 2.1.4 ร้ อยละของหลักสู ตรทีไ ด้ มาตรฐานต่ อหลักสู ตรทั'งหมด (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
ร้อยละของหลักสู ตรที1สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนที1ได้มาตรฐานหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ (ตุลาคม 2548) เมื1อเทียบจากหลักสู ตรทั.งหมดที1สถาบันอุดมศึกษา
เปิ ดสอนในปี งบประมาณนั.น โดยการนับหลักสู ตรที1ได้รับมาตรฐานหลักสู ตรให้นบั สะสม และการ
แจงนับให้นบั ตามสาขาวิชาที1เปิ ดสอน มิใช่นบั ตามชื1อปริ ญญา
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชี' : คํานวณมาจาก
จํานวนหลักสูตรที1ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

x 100

จํานวนหลักสูตรทั.งหมดที1สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนในปี การศึกษานั.น

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 79

คะแนน 2
80 – 99
80

คะแนน 3
100

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสู ตรเปิ ดสอนที1ได้มาตรฐานหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 3 หลักสู ตรและระดับปริ ญญาโทจํานวน 1
หลักสู ตร โดยหลักสู ตรทั.งหมดได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสภาวิชาชีพได้แก่
1. หลัก สู ต รหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) แบ่ ง เป็ น 7
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การจัดการทัว1 ไป) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การเงิ นและการธนาคาร) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิ จ
(การตลาด) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (2.1.4.3.1)
2. หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549)
(2.1.4.3.2)
3. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.4.3.3) (2.1.4.3.4)
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว1 ไป ( 2.1.4.3.5)
5. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การ
จัดการโลจิสติกส์) สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจ (ธุ รกิจระหว่างประเทศ) (2.1.4.3.6)
ชื อหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)

สกอ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสู ตร
25 มกราคม 2550
31 กรฎาคม 2551

16 ธันวาคม 2549
16 ธันวาคม 2549
8 กุมภาพันธ์ 2551
25 พฤษภาคม 2552

ดังนั.นหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการจํานวน 5 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรที1ได้มาตรฐานและ
ได้รับการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบทุกหลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 100
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.4
ร้อยละ
ร้อยละ 100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.1.4
ร้อยละ
ร้อยละ 100
ร้อยละ90
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสู ตรเปิ ดสอนที1ได้มาตรฐานหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ1 งทุ กหลักสู ตรได้มาตรฐานหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการทุกหลักสู ตรประจําปี
การศึ กษา และนําผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการดําเนิ นการหลักสู ตรประจําปี การศึ กษาไปปรั บปรุ ง
หลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.4.3.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.4.3.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
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ตัวบ่ งชี'ที 2.2 : มีกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สื1อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื1อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
่ และหลากหลายที1จะสนองตอบต่อความ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที1มีความยืดหยุน
ต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที1สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที1จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื1 องคุณภาพการสอนและสิ1 งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื1 องทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี.
1. คณะฯ มีการดําเนินการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาแต่ละหลักสู ตร และดําเนิ นการจัดทําคู่มือการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี เป็ นประจํา
ทุกปี ซึ1 งมีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสู ตร (2.2.1.1)
2. คณะฯ มีการจัดประชุ มก่อนเปิ ดภาคการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา เพื1อชี. แจงนโยบายการ
จัดการเรี ยนการสอนที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้อาจารย์ทุกคนทราบ (2.2.2.1) และให้นาํ ไปใช้ในการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน ที1มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น ส่ งเสริ มให้มี
การจัดกิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิ ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ มอบหมายงานให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันคิ ด ฝึ กแก้ปัญหาด้วย
วิธีการที1หลากหลาย ตลอดจนนําเสนอพร้อมรับฟั งข้อคิดเห็น สร้างบรรยากาศการแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ให้
เกิ ดแก่ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรงทั.งภายในและภายนอกห้องเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
(2.2.2.2)
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3. คณะฯ สนับสนุ นให้แต่ละโปรแกรมวิชามีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ผูส้ อนมีการใช้สื1อและ
เทคโนโลยี ในการเรี ย นสอนเพื1 อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ โดยมี ก ารสนับ สนุ น ทรั พ ยากรและจัด สรร
งบประมาณ (2.2.3.1) ในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น เครื1 องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา เครื1 องฉาย LCD
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้อง On air และห้องเรี ยนที1อุปกรณ์ช่วยสอนพร้อม เพื1อส่ งเสริ มให้เกิดการ
สร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษา (2.2.3.2)
4. คณะฯ มีการจัดการเรี ยนการสอนที1มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ที1จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที1มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย เช่นโครงการ
สัมมนาประชาสัมพันธ์ เรื1 องเทคนิ คการเขี ยนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชาการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุ ษย์สัมพันธ์ในองค์การ
(2.2.4.2) DVD และแบบทดสอบรายบุ ค คลโครงการอบรมโปรแกรมสํ า เร็ จรู ปทางการบั ญ ชี
ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี (2.2.4.3)
5. คณะฯ มีการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที1สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที1จดั ให้ผูเ้ รี ยน
และอิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร โดยผลการประเมิ นการการเรี ยนการสอนที1 สอดคล้องกับ
สภาพการเรี ยนรู ้ที1จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนของคณะวิทยาการจัดการ จากแบบประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ12 พบว่าร้อยละ
97.37 ของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (2.2.5.1)
6. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนแลtพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื1 องทุกหลักสู ตร โดย
การนําผลการประเมินมาเข้าวาระการประชุ มในระดับกรรมการบริ หารคณะและการประชุ มคณาจารย์
เพื1อปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน (2.2.6.1)
ตารางที 2.2.1 ความเห็นของนักศึกษาต่ อประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ปี การศึกษา 2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรี ยนที1 1/2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรี ยนที1 2/2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ปี การศึกษา 2551

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2

ระดับ

ผ่าน ระดับ 6
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100
94.74
97.37

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.2
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที1เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ มีการใช้สื1อวีดีทศั น์ และการนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบ Power Point ในการสอนเพื1อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรี ยน ภาคเรี ยนละ 1-2 ครั.ง เนื1 องจากในการจัดการ
เรี ยนการสอน มักเป็ นการสอนนักศึกษาเป็ นกลุ่มใหญ่ และห้องเรี ยนบางห้องไม่อุปกรณ์ อาํ นวยความ
สะดวก จึ ง ทํา ให้ไ ม่ ส ามารถจัด การเรี ย นการสอนที1 มี ค วามยืด หยุ่น และหลากหลาย เพี ย งพอที1 จ ะ
สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนที1แตกต่างกันได้
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที1เป็ นกลุ่ม
ใหญ่ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนที1 ส อดคล้องกับ สภาพการเรี ย นรู ้ ที1 จดั ให้ผูเ้ รี ย นและอิ ง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน และควรมี การประเมิ นผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื1 องคุ ณภาพการสอน
เพื1อที1จะสามารถปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างทันท่วงที
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รายการหลักฐานแสดง : ตังบ่ งชี'ที 2.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2551
2.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
2.2.2.2 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551
2.2.3.2 รายงานการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ 2551
2.2.4.1 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เรื1 องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการเรี ยน
รายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์
2.2.4.2 โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
2.2.4.3 DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการ
เรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานบัญชี
2.2.5.1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
2.2.6.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
ตัวบ่ งชี'ที 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ งสนับสนุน
การสอนของอาจารย์ และสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
ระดับความคิดเห็ นของนักศึ กษาเกี1 ยวกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ซึ1 งประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี1 ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู ้ การเตรี ยมเนื. อหา การบูรณาการ และ
ความรู ้ความสามารถของอาจารย์ผสู ้ อน
ในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีแบบฟอร์ มสําหรับประเมินการสอนของคณาจารย์ตาม
รู ปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิต นักศึกษาที1ลงทะเบียนเรี ยนจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อการสอน
ของอาจารย์ ทั.งในระหว่างเรี ยนและเมื1อสิ. นสุ ดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี. ดงั กล่ าวเป็ นตัวบ่งชี. คุณภาพการสอนของคณาจารย์และสิ1 งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ซึ1 ง
ส่ งผลต่อคุณภาพของนิสิต นักศึกษา ถือเป็ นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื1 องจากเชื1 อว่าคุณภาพครู
และสิ1 งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ที1ดีจะมีผลทําให้คุณภาพของนิ สิตนักศึ กษาดี ด้วย ทั.งนี. ในการประเมิ น
จะต้องคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรี ยนการสอนของแต่ละสถาบันการศึกษาด้วย
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เกณฑ์ การประเมิน : a
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาํ เนิ นการประเมินการสอนของอาจารย์ (2.2.1.3.1) โดยให้นกั ศึกษา
เป็ นผูป้ ระเมิน คณะฯ วิเคราะห์ผลการประเมินและแจ้งให้อาจารย์ทราบ ซึ1 งในปี การศึกษา 2551 พบว่า
ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ กษาต่ อคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์และสิ1 ง สนับ สนุ น การสอนของ
อาจารย์ และสิ1 งสนับสนุ นการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ท. งั คณะฯ โดยผลประเมิ น การสอนของอาจารย์ มี
ค่าเฉลี1ยในระดับ 4.22 (2.2.1.3.2) ดังนี.
ตารางที 2.2.1.1 ตารางแสดงผลการสํ ารวจข้ อมูลของนักศึกษาต่ อประสิ ทธิภาพการสอน
ลําดับ
ภาคเรี ยนที1 1 ปี 2551
ภาคเรี ยนที1 2 ปี 2551
ผลเฉลีย รวม
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4.22

ค่ าเฉลีย
4.18
4.25
4.22

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
2551
ปี การศึกษา 2550
2.2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4.32
≥ 3.5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 4.22

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการใช้สื1อวีดีทศั น์และการนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบ Power Point รวมทั.ง
กิ จกรรมที1 ส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษามี การศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เพื1 อส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา
ประกอบกับคณะมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
ภาคการศึกษา ทําให้อาจารย์ส่วนใหญ่ตอ้ งปรับเปลี1ยนวิธีการสอนที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัดการ ควรมี การวิเคราะห์ ผ ลการประเมิ น อาจารย์ผูส้ อนอย่า งต่ อเนื1 อง เพื1 อ
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการจัดการเรี ยนการสอนมากยิง1 ขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตังบ่ งชี'ที 2.2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.3.1 แบบประเมินอาจารย์
2.2.1.3.2 ผลการสํารวจข้อมูลของนักศึกษาต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน

ตัวบ่ งชี'ที 2.2.2 ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู้ ทเี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. คณาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจ รู ้ เป้ าหมายของการจัดการศึ กษาและหลักสู ตรการศึ กษา
อุดมศึกษา
2. คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3. คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
ผูเ้ รี ยน
5. คณาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที1สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที1จดั ให้ผเู ้ รี ยน
และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
6. คณาจารย์มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี1ยนการเรี ยนการสอนเพื1อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
7. คณาจารย์มีการวิจยั เพื1อพัฒนาสื1 อและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
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คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที1คาํ นึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิ สิตนักศึกษา และการจัดให้
นิ สิตนักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มากที1สุด เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าวิจยั
โดยอิสระในรู ปโครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนได้หลากหลายวิชา
ทั.ง ในและนอกคณะ การเปิ ดรายวิชาเลื อกเสรี ที1ค รอบคลุ ม องค์ค วามรู ้ ต่างๆ จํา นวนหน่ ว ยกิ ตหรื อ
จํานวนชั1วโมงเรี ยนในภาคปฏิ บ ตั ิ ใ นห้องปฏิ บตั ิ การ รวมทั.งมี ก ารฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนามอย่า ง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ จัดทําโครงงาน มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ที1เพียงพอที1จะศึกษาหา
ความรู ้เพิ1มเติมได้ดว้ ยตนเอง
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเป็ นตัวบ่งชี. เชิ งคุ ณภาพที1ตอ้ งอาศัยความ
ละเอียดในการพิจารณาและมีลกั ษณะแตกต่างจากตัวบ่งชี.อื1นๆ ที1กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี. น. ี มี
ความสํ า คัญ เนื1 อ งจากเป็ นตัว บ่ ง ชี. ที1 จ ะบอกให้ ท ราบว่ า สถาบัน การศึ ก ษาได้ จ ัด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 22 หรื อไม่ ซึ1 งมาตรา 22 กําหนดไว้วา่ “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญที1สุด”
ผูป้ ระเมินอาจจะพิจารณาหาร่ องรอยหลักฐานด้วยวิธีการอื1นๆ เช่น การสังเกตการณ์ เรี ยนการ
สอน วิธีการตั.งปั ญหา และพิจารณาจากงานที1ผสู ้ อนมอบหมายด้วย
เกณฑ์ การประเมิน :
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
1 – 2 ประเด็นย่อย 3 – 4 ประเด็นย่อย 5 ประเด็นย่อย
6 ประเด็นย่อย

5
7 ประเด็นย่อย

ผลการดําเนินงาน :
1. คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ มีความรู ้ความเข้าใจ รู ้เป้ าหมายของการจัดการศึกษา
และหลักสู ตรการศึ กษาอุ ดมศึ ก ษา โดยมี คู่ มือนัก ศึ ก ษาที1 อธิ บ ายเป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษาและ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษาทราบ (2.2.2.1.1) มีการจัดประชุ มก่อนเปิ ดภาคการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา เพื1อชี. แจงนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้อาจารย์ทุกคนทราบ
(2.2.2.1.2) และให้นาํ ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนการสอน ที1มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที1เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมภาคปฏิ บตั ิให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ มอบหมายงานให้
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันคิด ฝึ กแก้ปัญหาด้วยวิธีการที1หลากหลาย ตลอดจนนําเสนอพร้อมรับฟั งข้อคิดเห็น สร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงทั.งภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ (2.2.2.1.3)
89

2. คณาจารย์คณะฯ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการ
จัดการเรี ยนการสอนที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แล้วมาทดสอบในชั.นเรี ยน โดยใช้ DVD แบบทดสอบรายบุคคล ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์
สําหรับงานบัญชี (2.2.2.2.1)
3. คณาจารย์ค ณะฯ มี ค วามสามารถในการจัด ประสบการณ์ ที1 เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ เช่ น
โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เรื1 องเทคนิ คการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชา
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (2.2.2.3.1) โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุ ษย์
สัมพันธ์ในองค์การ (2.2.2.3.2) DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี (2.2.2.3.3)
4. คณาจารย์ของคณะฯ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองและผูเ้ รี ยน โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน เช่น การสื บค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตเพื1อใช้ในการเตรี ยมการสอน การจัดทํา DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี (2.2.2.4.1)
5. คณาจารย์ของคณะฯ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที1สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที1
จัดให้ผูเ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน จากแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ12 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิ ทธิ ภาพการ
สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ที1มีค่าเฉลี1ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.5 คิดเป็ น ร้อยละ 97.37 ของอาจารย์ท. งั
คณะฯ (2.2.2.5.1)
ตารางที 2.2.2.1 ความเห็นของนักศึกษาต่ อประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สํ าคัญ ปี การศึกษา 2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรี ยนที1 1/2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ภาคเรี ยนที1 2/2551
คะแนนเฉลี1ยเกิน 3.50 ปี การศึกษา 2551
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ก.พ.ร. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.2.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
94.74
97.37

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ ก.พ.ร.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.2.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี'ของ ก.พ.ร.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดการนําผลประเมินมาวิจยั เพื1อพัฒนาสื1 อและการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและนําผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
แนวทางการพัฒนา :
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ควรนําผลประเมิ นมาวิจยั เพื1อที1 จะได้ นําผลประเมิ นมา
ปรับเปลี1ยนการเรี ยนการสอนเพื1อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.2.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2551
2.2.2.1.2 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
2.2.2.1.3 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.2.2.1 การจัดทํา DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการ
เรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
2.2.2.3.1 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เรื1 องเทคนิ คการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการ
เรี ยนรายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์
2.2.2.3.2 โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
2.2.2.3.3 DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชี ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
2.2.2.4.1
2.2.2.5.1

การจัดทํา DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการ
เรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบ่ งชี'ที 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมทีส นับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนซึง
บุคคลองค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที1กาํ หนดให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ ในชุ มชนมาช่ วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที1ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที1นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิ จกรรมทางการศึ กษาทั.งที1 กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดย
ความร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที1ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คล องค์ก าร และชุ ม ชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกที1กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร โดยมีคาํ สั1งแต่งตั.งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรฯ , หนังสื อเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสู ตร (2.3.1.1), หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (ธุ รกิ จระหว่างประเทศ) (2.3.1.2) , หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (2.3.1.3)
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที1ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที1นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยมีการขอเสนอจัดโครงการเพื1อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุ มชน
มีส่วนร่ วมในการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ (2.3.2.1)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั.งที1กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยความ
ร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก (2.3.3.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 3

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการมีกิจกรรมทางการศึกษามาก แต่การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที1 ไ ด้รับการสนับ สนุ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิห รื อชุ มชนภายนอก
สถาบันทุกหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ต้องมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนที1ได้รับการสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันให้ครบทุกหลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 164-165
2.3.1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ธุ รกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552) หน้า ภาคผนวก
2.3.1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หน้า 59 - 73
2.3.2.1 เอกสารการเสนอโครงการพัฒนาในส่ วนของงบลงทุน (งานพัฒนา)
คณะวิทยาการจัดการ
2.3.3.1 สรุ ปผลการดําเนินงานโครงการฯ
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ตัวบ่ งชี'ที 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤-10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

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

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ท. งั หมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์
ที1ปฏิ บตั ิ งานจริ ง 59 คน มี นักศึ กษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําเท่ากับ 5037.46 / 59
เท่ากับ 85.38 : 1 (2.4.1.1) จากเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. กําหนดให้ค่า FTES ระดับปริ ญญาตรี ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา สาขาบริ หารธุ รกิจมีค่าเท่ากับ 25 : 1 (2.4.1.2) ซึ1 งสามารถนํามา คํานวณได้จาก
สู ตร
ร้อยละของความแตกต่าง = จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจําของคณะฯ – เกณฑ์มาตรฐานเฉลี1ย
เกณฑ์มาตรฐานเฉลี1ย

ค่า FTES

X 100

5037.46 / 59
= 85.38 : 1
= [(85.38 -25)/25] x 100
= -15.8

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.4
ร้อยละ
ร้อยละ -15.8
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.4
ร้อยละ
ร้อยละ 156.30

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2551
-10% + 10%
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ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
ร้อยละ -15.8
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสมในส่ วนนี.
คณะฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน และเปิ ดรับสมัครอาจารย์เพิ1มเพื1อแก้ปัญหาดังกล่าว
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.4.1.1 เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.4.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวบ่ งชี'ที 2.5 : สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจําทีม ีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรือ
เทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อย 1. วุฒิปริ ญญาเอก อยูร่ ะหว่างร้อยละ
20 – 29 และ
ละ 1 – 19 หรื อ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อย 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อน้อย
กว่า ร้อยละ 5
ละ 20 – 29 แต่วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
มากกว่า ร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5
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คะแนน 3
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับ ร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มี อาจารย์ท. งั หมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน
อาจารย์ที1ปฏิ บตั ิงานจริ ง 59 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท
จํานวน 51 คนและวุฒิปริ ญญาเอก 11 คน ต่ออาจารย์ประจําทั.งหมด 64 คน (2.5.1.1) และมีอาจารย์
ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 11 คน (2.5.1.2) ดังนั.น
อาจารย์วุฒิปริ ญญาตรี 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.13
อาจารย์วุฒิปริ ญญาโท 51 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.68
อาจารย์วุฒิปริ ญญาเอก 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.19
ตารางที 2.5.1 ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิ
สู งสุ ด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว1 ไป
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

รศ.
1
1

ผศ.
2
1
2
1
2
2
3
13

ตําแหน่ ง
อาจารย์
11
3
7
3
3
1
7
10
2
3
50
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รวม
13
4
9
5
5
3
10
10
2
3
64

ป.ตรี
1
1
2

คุณวุฒิสูงสุ ด
ป.โท ป.เอก
10
2
4
7
1
4
1
3
2
3
6
4
10
2
3
52
10

รวม
13
4
9
5
5
3
10
10
2
3
64

ตารางที 2.5.2 ตารางแสดง รายนามอาจารย์ ทกี าํ ลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุกรี
แก้วมณี

ลาศึกษา
ไม่ได้ลา

สาขา / มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ
Edith Cowan University

ทุนการศึกษา
สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ

Australia ในโครงการความ

นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

ลาเต็มเวลา

ร่ วมมือกับ ม.ราชภัฏสกลนคร
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทัว1 ไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่ได้ลา

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-

ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา
ไม่ได้ลา

CHONGQING UNIVERSITY

CHINA SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ไม่ได้ลา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
รุ จิโชค
นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง

ลาเต็มเวลา

นายเดช ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

นางสาวณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
นางจีรวรรณ นกเอี.ยงทอง

ลาเต็มเวลา

ไม่ได้ลา

นางสาวชญาพรรธณ์
เนตรโพธิแก้ว
นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม
นางสาวศิริรัตน์ โหตระไวศยะ
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

อาจารย์วุฒิปริ ญญาตรี 2 คน
อาจารย์วุฒิปริ ญญาโท 51 คน
อาจารย์วุฒิปริ ญญาเอก 11 คน

ร้อยละ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คิดเป็ นร้อย
3.13
คิดเป็ นร้อยละ 79.68
คิดเป็ นร้อยละ 17.19

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5

-

วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 17.19
และวุฒิปริ ญญาตรี ร้อยละ 3.13
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คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตาม
ตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก
ป.เอก
ร้อยละ 20 และ
>20% และ
วุฒิปริ ญญาตรี
ป.ตรี < 5%
ร้อยละ 4.44

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
วุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ 17.19 และ
วุฒิปริ ญญาตรี
ร้อยละ 3.13

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ท. งั หมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์ที1
ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 51
คนและวุฒิปริ ญญาเอก 11 คน ต่ออาจารย์ประจําทั.งหมด 64 คน และมีอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก 11 คน อาจารย์ส่ วนมากเป็ นอาจารย์ใหม่ เพิ1งเข้ามาทําหน้าที1 สอนยังไม่ถึ ง 1 ปี ยังขาด
ประสบการณ์ดา้ นการสอน และใน 1 ภาคเรี ยนต้องรับภาระการสอนหลายวิชา จึงต้องมีการเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนการสอน และอาจารย์หลายคนมี งานวิจยั และงานบริ การวิชาการด้วย จึ งทําให้ขาดความ
พร้อมในการศึกษาต่อ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์พฒั นาตนเอง ทั.งการศึกษาต่อและการขอผลงาน
ทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1.1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
2.5.1.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
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ตัวบ่ งชี'ที 2.5.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
ระดับ 1
8

ระดับ 2
10

ระดับ 3
12

ระดับ 4
15

ระดับ 5
30

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ท. งั หมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์ที1
ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 51
คนและวุฒิปริ ญญาเอก 11 คน ต่ออาจารย์ประจําทั.งหมด 64 คน (2.5.1.4.1) และมีอาจารย์ที1กาํ ลัง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 11 คน (2.5.1.4.2) ดังนั.น
อาจารย์วุฒิปริ ญญาตรี 2 คน
คิดเป็ นร้อย
3.13
อาจารย์วุฒิปริ ญญาโท 51 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.68
อาจารย์วุฒิปริ ญญาเอก 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.19
ตารางที 2.5.1.4.1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิ
สู งสุ ด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว1 ไป
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

รศ.
1
1

ผศ.
2
1
2
1
2
2
3
13

ตําแหน่ ง
อาจารย์
11
3
7
3
3
1
7
10
2
3
50
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รวม
13
4
9
5
5
3
10
10
2
3
64

ป.ตรี
1
1
2

คุณวุฒิสูงสุ ด
ป.โท ป.เอก
10
2
4
7
1
4
1
3
2
3
6
4
10
2
3
52
10

รวม
13
4
9
5
5
3
10
10
2
3
64

ตารางที 2.5.1.4.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ ทกี าํ ลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุกรี แก้วมณี

ลาศึกษา
ไม่ได้ลา

สาขา / มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ
Edith Cowan University

ทุนการศึกษา
สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ

Australia ในโครงการความ

นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

ไม่ได้ลา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา รุ จิโชค
นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง

ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา

นายเดช ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

นางสาว ณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
นางจีรวรรณ นกเอี.ยงทอง
นางสาวชญาพรรธณ์
เนตรโพธิแก้ว
นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม
นางสาวศิริรัตน์ โหตระไวศยะ
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

ลาเต็มเวลา
ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา
ลาเต็มเวลา
ไม่ได้ลา
ไม่ได้ลา

ร่ วมมือกับ ม.ราชภัฏสกลนคร
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทัว1 ไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ร้อยละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
CHINA SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ
ก.พ.ร.
4 คะแนน

ร้อยละ 17.19

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.5.1
ร้อยละ
ร้อยละ 20

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-

CHONGQING UNIVERSITY

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5.1

-

เป้าหมาย
2551
≥ 20%
100

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
ร้อยละ 17.19
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ ก.พ.ร.
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ท. งั หมด 64 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์ที1
ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 51
คนและวุฒิปริ ญญาเอก 11 คน ต่ออาจารย์ประจําทั.งหมด 64 คน และมีอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก 11 คน อาจารย์ส่ วนมากเป็ นอาจารย์ใหม่ เพิ1งเข้ามาทําหน้าที1 สอนยังไม่ถึ ง 1 ปี ยังขาด
ประสบการณ์ดา้ นการสอน และใน 1 ภาคเรี ยนต้องรับภาระการสอนหลายวิชา จึงต้องมีการเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนการสอน และอาจารย์หลายคนมี งานวิจยั และงานบริ การวิชาการด้วย จึ งทําให้ขาดความ
พร้อมในการศึกษาต่อ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์พฒั นาตนเอง ทั.งการศึกษาต่อและการขอผลงาน
ทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.5.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1.4.1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
2.5.1.4.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
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ตัวบ่ งชี'ที 2.6 : สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจําทีด ํารงตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – 39
หรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 40 – 59
แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับรศ. ขึ.นไป
น้อยกว่าร้อยละ 10

คะแนน 2
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
40 – 59 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ.นไป
เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้อยละ 10
หรื อ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่า หรื อ เท่ากับ
ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ.นไป
น้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60
และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ.นไป
เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี อาจารย์ป ระจํา ที1 มี ตาํ แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
รวมกัน 14 คน ต่ออาจารย์ประจํา 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.88 (2.6.1.1) ดังนี.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.31
รองศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.56
ตารางที 2.6.1.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
1
1.56
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
13
20.31
อาจารย์
50
78.13
รวม
64
100.0
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.6

ร้อยละ

ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ ร้อยละ 21.88

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.6
ปั จจัยนําเข้า ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 26.67

เป้าหมาย
2551
ศ + รศ. + ผศ.
≥ 40%

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกัน เท่ากับ
ร้อยละ 21.88

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี อาจารย์ป ระจํา ที1 มี ตาํ แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
รวมกันต่ออาจารย์ประจําร้อยละ 21.88 โดยอาจารย์ส่วนมากเป็ นอาจารย์ใหม่เพิ1งเข้ามาทําหน้าที1สอนยัง
ไม่ถึง 1 ปี ยังขาดประสบการณ์ ดา้ นการสอน และใน 1 ภาคเรี ยนต้องรับภาระการสอนหลายวิชา จึง
ต้องมี การเตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอน ยังไม่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ แต่คณะวิทยาการ
จัดการได้จดั งบประมาณสนับสนุนไว้แล้ว
แนวทางการพัฒนา :
มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาํ ผลงานวิชาการเพื1อขอตําแหน่งทางวิชาการ
โดยมี มาตรการส่ งเสริ มและเอื. ออํานวยความสะดวกในการทําผลงานทางวิชาการ และมี การกําหนด
ระยะเวลาของผลสําเร็ จอย่างชัดเจน เพื1อนํามาซึ1 งศักยภาพของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.6.1.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่ งชี'ที 2.7 : มีกระบวนการส่ งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี1ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท้ ี1ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนิ นการวางแผน ป้ องกัน หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะวิทยาการจัดการ ใช้นโยบายในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีการกําหนดนโยบายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คือมีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.2) ซึ1 งให้ใช้บงั คับกับบุคลากรซึ1 งหมายถึงข้าราชการพล
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและลูกจ้างส่ วนราชการ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยเคร่ งครัด
2. คณะฯ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ กี1 ย วข้องได้ป ฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณวิช าชี พ (2.7.2.1)โดย
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และแจกให้กบั คณาจารย์ทุกท่าน (2.7.2.2)
3. คณะฯ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ หารคณะ (2.7.3.1) ประธานโปรแกรมวิชา (2.7.3.2) และอาจารย์พี1เลี. ยง เป็ นผูด้ ูแลการปฏิ บตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7.3.3) และเป็ นผูด้ าํ เนินการรายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ (2.7.3.4)
4. คณะฯ มีระบบในการดําเนินการกับผูท้ ี1ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ในหมวด 8 การพิจารณาทาง
จรรยาบรรณ (2.7.4.1) และมีกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของบุคลากร เช่นการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที1 ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2) การประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3) และการประเมิ น
ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.7

ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผ่าน ระดับ 4

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
2551
ปี การศึกษา 2550
2.7
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง:
คณะวิทยาการจัดการ มีวฒั นธรรมองค์กรในลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีการ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี1 ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและดําเนินการกับผูท้ ี1ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ดาํ เนินการอย่างไม่เป็ นทางการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรรักษาวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี.ต่อไป และควรเพิ1มการจูงใจให้
อาจารย์ที1ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.7
หมายเลข
2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.3.1
2.7.3.2
2.7.3.3
2.7.3.4
2.7.4.1
2.7.4.2
2.7.4.3
2.7.4.4

หลักฐานแสดง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
บันทึกข้อความเรื1 องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ร่ าง) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากร
คู่มือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทบาทหน้าที1ของคณะกรรมการบริ หารคณะฯ ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
บทบาทหน้าที1ของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์พี1เลี.ยง
รายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2)
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3)
การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
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ตัวบ่ งชี'ที 2.7.1 ระดับความสํ าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ ของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั.นของความสําเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั.นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี.
ระดับขั.นของความสําเร็ จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั.นตอนที1 1 ขั.นตอนที1 2 ขั.นตอนที1 3 ขั.นตอนที1 4 ขั.นตอนที1 5

1


2



3




4





5
รายละเอียดการดําเนินการตามขั'นตอน :
ขั'นตอน
รายละเอียดการดําเนินการ
1
มีการแต่งตั.งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา
2
มี ร ะบบการกํา กับ ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ ในด้า น
ความสําเร็ จและมาตรการดําเนินการกับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
3
มีการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
4
มี การประเมิ นการดําเนิ นงานตามจรรยาบรรณวิช าชี พคณาจารย์ว่าสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล
5
มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและการ
วางแผนป้ องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั.งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชี พให้เหมาะสม
ทันสมัยยิง1 ขึ.น
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ผลการดําเนินงาน :
1. คณะวิทยาการจัดการ ใช้นโยบายในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีการกําหนดนโยบายไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คือมีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1.1) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.1.2) ซึ1 งให้ใช้บงั คับกับบุคลากรซึ1 งหมายถึ งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและลู กจ้างส่ ว น
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยเคร่ งครัด
2. คณะฯ มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ ใน
ด้า นความสํ า เร็ จ และมาตรการดํา เนิ น การกับ ผูไ้ ม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ โดย
ดําเนิ นการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ใน
หมวด 8 การพิจารณาทางจรรยาบรรณ (2.7.1.2.1) และมี กรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้าที1 ของ
บุคลากร เช่ น การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของผูบ้ ริ หาร (2.7.1.2.2) การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ (2.7.1.2.3) และการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.2.4)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.7.1

ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ
ก.พ.ร.
2 คะแนน

ผ่าน ระดับ 2

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.7.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ ก.พ.ร.
2 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 2

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีวฒั นธรรมองค์กรในลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีการ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี1 ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พและดําเนิ นการกับผูท้ ี1ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ แต่ยงั ไม่มีการประเมินระบบการกํากับ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ เนื1 อ งจากต้อ งดํา เนิ น ร่ ว มกับ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ ที1ชดั เจน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.7.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.7.1.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
2.7.1.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.1.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.1.2.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2)
2.7.1.2.3 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3)
2.7.1.2.4 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
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ตัวบ่ งชี'ที 2.8 : มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้ อาจารย์ ประจําทําวิจัยเพือ พัฒนาการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าเกี1ยวกับการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. มีกลไกการบริ หารวิชาการที1กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้านการเรี ยนการ
สอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื1อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี1ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
การเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสมํ1าเสมอ
5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั.งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าเกี1ยวกับ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุทธศาสตร์ คณะฯ (2.8.1.1) โดยจัดอบรมการทําวิจยั
ในชั.นเรี ยน (2.8.1.2)
2. คณะฯ มีกลไกการบริ หารวิชาการที1กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนานวัตกรรมในด้านการเรี ยน
การสอน โดยมีนโยบายในการลดภาระงานสอน ให้อาจารย์ได้คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการเรี ยนการ
สอน และการทําวิจยั (2.8.2.1)
3. คณะ ฯ มีงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจยั (2.8.3.1) มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื1อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยร่ วมกับสถาบันวิจยั ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม(2.8.3.2) รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื1นๆ (2.8.3.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.8
ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.8
ข้อ
ผ่าน 4 ข้อ
3 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน 3 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าเกี1ยวกับการ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน มีกลไกการบริ หารวิชาการที1กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ในด้านการเรี ยนการสอน แต่มีขอ้ จํากัดด้านอาจารย์ที1มีอยู่ มีจาํ นวนน้อยเมื1อเทียบกับ
ปริ มาณนักศึกษา ทําให้มีภาระงานสอนมาก ไม่สามารถทําวิจยั ได้อย่างเต็มที1
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรลดภาระงานสอน และสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั มากขั.น โดยเฉพาะ
วิจยั ในชั.นเรี ยน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 2.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.8.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ/คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2551
2.8.1.2 คําสั1งอบรมการทําวิจยั ในชั.นเรี ยน
2.8.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2551
2.8.2.2 ตารางสอนอาจารย์
2.8.3.1 งบประมาณ 2551 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื1อ
2.8.3.2 ประกาศทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.8.3.3 ประกาศทุนวิจยั แหล่งทุนภายนอกอื1นๆ
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ตัวบ่ งชี'ที 2.9 : ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทไี ด้ งานทําและประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนินการสํารวจนักศึกษาที1สาํ เร็ จการ
ศึกษาทั.งหมด 845 คน (2.9.2.1) พบว่า บัณฑิตที1ตอบแบบสอบถาม 648 คน จาก 845 คน ได้งานภายใน
1 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 76.69
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2.9
ร้อยละ
ร้อยละ 76.69
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.9
ร้อยละ
ร้อยละ 99.57

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ 80

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 76.69

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรี ยนสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต หลักสู ตรบัญชี
บัณฑิ ตและหลักสู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการผลิ ตบัณฑิ ตที1 หลากหลาย แต่
เนื1องจากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบให้สถานประกอบการต่างๆ มีการลดปริ มาณการรับ
คนเข้าทํางาน จึงส่ งผลให้นกั ศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที1จบไปมีความรู ้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการในขณะนี. ทําให้นกั ศึกษาที1จบไปแล้วบางส่ วนไม่สามารถหางานทําได้
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัด การ ควรวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เพื1 อ พัฒ นาระบบการจัด การเรี ย นการสอนของ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผูเ้ รี ยนมากยิง1 ขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551

ตัวบ่ งชี'ที 2.10 : ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทไี ด้ รับเงินเดือนเริมต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ได้รับ
เงินเดือนเท่ากับหรื อสู งกว่า
เกณฑ์ ก.พ.

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99
ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรื อ
สู งกว่าเกณฑ์ ก.พ.

คะแนน 3
ร้อยละ 100 ได้รับเงินเดือน
เท่ากับหรื อสู งกว่าเกณฑ์ ก.พ.

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ กษา 2551 มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐมดําเนิ นการสํารวจนัก ศึ กษาที1 สําเร็ จ
การศึกษาทั.งหมด 648 คน (2.10.1.1) บัณฑิต 648 ตอบแบบสอบถาม 648 คน พบว่าได้รับเงินเดือน
เริ1 มต้นเป็ นไปตามวุฒิ จํานวน 381 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.80
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.10

ร้อยละ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

ร้อยละ 58.80
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
2.10
ร้อยละ
ร้อยละ 79.69
ร้อยละ 75
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 58.80

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรี ยนสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต หลักสู ตรบัญชี
บัณฑิต และหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที1หลากหลายที1เป็ นที1ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
จึงทําให้มีนกั ศึกษาสนใจเรี ยนเป็ นจํานวนมาก และมีบณ
ั ฑิตจบในจํานวนมากเช่นเดียวกัน และบัณฑิต
ที1 จบแล้ว ไม่ อยากไปทํา งานไกลจากภู มิ ล าํ เนาที1 อ ยู่อาศัย ประจวบกับ เป็ นช่ ว งภาวะเศรษฐกิ จไม่ ดี
ผูป้ ระกอบการหลายรายลดการจ้างงานลง จึงทําให้บณ
ั ฑิตที1จบไปแล้วไม่สามารถเลือกงานที1มีเงินเดือน
สู ง ๆ ได้ จึงทําให้ได้รับเงินเดือนที1ต1าํ กว่าวุฒิ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการสร้ างเครื อข่ายกับสถานประกอบการ เพื1อนําไปสู่ การจ้างงาน
หลังจากสําเร็ จการศึกษา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.10
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551
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ตัวบ่ งชี'ที 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี1ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 – 2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี1ยอยูร่ ะหว่าง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี1ยอยูร่ ะหว่าง 3.50 – 5.00

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการใช้ขอ้ มูลจากโครงการสํารวจความพึ งพอใจและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพที1มีต่อบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.11.3.1) ระหว่างเดือน พ.ค. 52-ก.ย. 52
สํารวจโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม จากนศ.ภาคปกติ 891 คน ภาค
กศ.พป. 515 คน ที1ปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการ 870 แห่ ง แยกเป็ นหน่ วยงานรัฐ 325 แห่ ง เอกชน
545 แห่ง พบว่าระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคณะวิทยาการจัดการ มี
คะแนนเฉลี1ยรวม 3.72 จําแนกเป็ นด้านต่าง ๆ มีคะแนนดังนี.
เกณฑ์ การพิจารณา
คะแนนเฉลีย
ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการและจริ ยธรรมวิชาชีพ
3.98
ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว
3.89
ด้านความรู ้ความสามารถพื.นฐานที1มีต่อการปฏิบตั ิงาน
3.66
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
3.57
คะแนนเฉลีย รวม
3.72
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.11

คะแนนเฉลี1ย

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ
สกอ.
3 คะแนน

3.72

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
2.11
คะแนนเฉลี1ย
n/a
3.5
3.72
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะตามจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา และมีคุณลักษณะบัณฑิตที1พึง
ประสงค์
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิ ท ยาการจัด การ จะดํา เนิ น การพัฒ นาในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและด้ า นความรู ้
ความสามารถพื.นฐานที1มีต่อการปฏิบตั ิงาน เพื1อให้นายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคณะวิทยาการ
จัดการ มีความพึงพอใจเพิ1มขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.11
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.11.3.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและความต้อง การในการพัฒนาคุณภาพที1มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชี'ที 2.12 : ร้ อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์ เก่ าทีส ํ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผ ่ านมาที
ได้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม
กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้ านสิ งแวดล้ อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015

คะแนน 2
ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 0.030

การคิดร้อยละตัวบ่งชี. : คํานวณมาจาก

จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมาทั.งหมด
ทุกระดับการศึกษาที1ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปั จจุบนั
x 100
จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที1ผา่ นมาทั.งหมดทุกระดับการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
ในรอบ 5 ปี ที1 ผ่านมามีนกั ศึ กษาและศิษย์เก่าที1ได้รับประกาศเกี ยรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ1 งแวดล้อมในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ จํานวน 5 คน 6 รางวัล คือ
1. ปี การศึกษา 2548 นายธี รศิษฐ์ สู งกิจบูลย์ จากการประกวด Mr. University 2005
2. ปี การศึกษา 2548 และนายพัชรพล ขุนณรงค์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชาสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุ นทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั.งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
4. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ภาคกลาง
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5. ปี การศึกษา 2550 นายจักรพันธ์ ทรงประโคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหา
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั.งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุ ขสันต์
ร่ วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. ปี การศึกษา 2550 นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ รางวัลมาลัยทอง
ปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีนกั ศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ1 งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีบณั ฑิตที1จบการศึกษาทั.งหมด
5,461 คน ดังนั.น ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมาที1ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ1 งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
0/5,461* 100 = 0
ตารางที1 2.12.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที1ได้รับรางวัลหรื อการประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ/
นานาชาติในรอบ 5 ปี
ชื1อ- สกุล
1. นายธี รศิษฐ์ สู งกิจบูลย์
2. นายพัชรพล ขุนณรงค์
3. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช

ประเภทรางวัล
Mr. University ประจําปี 2005
การประกวดร้องเพลง ถ้วยพระราชทานฯ
รางวัลชมเชย การประกวดสุ นทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ครั.งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
รางวัลได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานภาคกลาง
5. นายจักรพันธ์ ทรงประโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพ
โลก ครั.งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรม
ครอบครัวสุ ขสันต์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ
รางวัลมาลัยทอง
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ตารางที1 2.12.2 จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ปี การศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
รวม
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.12
ร้อยละ
ร้อยละ 0

จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษา
1,082
1,089
1,269
1,176
845
5,461

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
0 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
2.12
ร้อยละ
ร้อยละ 0.089
ร้อยละ 0.016
ร้อยละ 0
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
ปี การศึ กษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1สําเร็ จการศึ กษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ1 งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื1อง เพื1อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื1อง
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12
หมายเลข

หลักฐานแสดง

ตัวบ่ งชี'ที 2.12.1 จํานวนวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ ด้ รับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ'นงาน) (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานวิ ช าการของนัก ศึ ก ษาที1 ไ ด้รั บ รางวัล ในระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปี ที1ผ่านมา หมายถึ ง จํานวนผลงานวิทยานิ พนธ์หรื องานวิชาการของนักศึกษา
หรื อของบัณฑิตไม่วา่ จะเป็ นระดับปริ ญญาตรี โท หรื อเอก ทั.งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคนอก
เวลาที1ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติในรอบ 3 ปี ที1ผ่านมา ทั.งนี. ในการประเมินจะนับ
เฉพาะจํานวนวิทยานิ พนธ์ หรื อจํานวนชิ. นงานวิชาการเท่านั.น และสามารถนับซํ.าจํานวนครั.งที1 ได้รับ
รางวัล หากผลงานนั.นได้รับรางวัลหลายครั.งในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมา
การได้รับรางวัล ต้องเป็ นรางวัลของหน่ วยงานที1มีพนั ธกิจหลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
งานวิจยั ของประเทศ เช่น สภาวิจยั แห่ งชาติ สกว. หรื อหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชี พที1ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็ นต้น โดยมี ลายลักษณ์ อกั ษรปรากฏ ซึ1 งแสดงถึ งการเชิ ดชู เกี ยรติสร้ าง
ชื1อเสี ยงให้กบั บุคลากรและหน่วยงาน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 ชิ.นงาน

คะแนน 2
2 ชิ.นงาน

คะแนน 3
≥ 3 ชิ.นงาน

ผลการดําเนินงาน :
จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานวิ ช าการของนัก ศึ ก ษาที1 ไ ด้รั บ รางวัล ในระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน) มีนกั ศึกษาได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ จํานวน 3 คน 4 รางวัล คือ
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1. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุ นทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั.งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(2.12.1.3.1)
2. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานภาค
กลาง (2.12.1.3.2)
3. ปี การศึกษา 2550 นายจักรพันธ์ ทรงประโคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหา
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั.งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุ ขสันต์
ร่ วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.12.1.3.3)
4. ปี การศึกษา 2550 นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ รางวัลมาลัยทอง (2.12.1.3.4)
ตารางที 2.12.1.3.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทีไ ด้ รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ชือ- สกุล
1. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
2. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
3. นายจักรพันธ์ ทรงประโคน

6. นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ

ประเภทรางวัล
รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั.งที1 7
จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานภาคกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั.ง
ที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสันต์ร่วมกับ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลมาลัยทอง

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.12.1
ชิ.น
4 ชิ.น
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.12.1
ชิ.น
6 ชิ.น

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

เป้าหมาย
2551
1 ชิ.น

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
4 ชิ.น

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื1 อง เพื1อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื1 อง เพื1อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื1 อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.12.1.3.1 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.1.3.2 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.1.3.3 ประกาศนียบัตร นายจักรพันธ์ ทรงประโคน
2.12.1.3.4 ประกาศนียบัตร นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ
ตัวบ่ งชี'ที 2.12.2 จํานวนนักศึกษา หรือศิษย์ เก่ าทีไ ด้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ
วิชาชี พคุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้ านอืน ทีเ กียวข้ องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปี (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
- จํานวนนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าที1ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณยกย่องในปี งบประมาณ
นั.น ต้องเป็ นรางวัล หรื อประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของต่ า งหน่ ว ยงาน เช่ น หน่ ว ยงานของภาครั ฐในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม หรื อจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที1เป็ นองค์กรทางวิชาการ หรื อองค์กร
วิชาชีพ หรื อหน่วยงาน หรื อองค์กรวิชาการหรื อวิชาชี พที1ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เป็ นต้น โดย
มีลายลักษณ์ อกั ษรปรากฏ ซึ1 งแสดงถึ งการเชิ ดชู เกี ยรติ สร้ างชื1 อเสี ยงให้กบั บุ คลากรและหน่ วยงาน
สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ได้ดว้ ย
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- การนับรางวัลของนักศึกษาหรื อศิษย์เก่า สามารถนับได้ท. งั รางวัลของนักศึกษาภาคปกติ
และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา ที1ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก และ
หากผูไ้ ด้รับรางวัลนั.นเป็ นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบันเหล่านั.นต่างก็สามารถนับรางวัลนั.นได้ แต่ไม่
สามารถนับซํ.าได้ หากนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าผูน้ . นั ได้รับรางวัลหลายครั.งในปี งบประมาณนั.น
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 คน

คะแนน 2
2 คน

คะแนน 3
3 คน

คะแนน 4
4 คน

คะแนน 5
5 คน

ผลการดําเนินงาน :
จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานวิ ช าการของนัก ศึ ก ษาที1 ไ ด้รั บ รางวัล ในระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน) มีนกั ศึกษาได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ จํานวน 3 คน 4 รางวัล คือ
1. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุ นทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั.งที1 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(2.12.2.3.1)
2. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานภาค
กลาง (2.12.2.3.2)
3. ปี การศึกษา 2550 นายจักรพันธ์ ทรงประโคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหา
ศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั.งที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุ ขสันต์
ร่ วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.12.2.3.3)
4. ปี การศึกษา 2550 นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ รางวัลมาลัยทอง (2.12.2.3.4)
ตารางที 2.12..2.3.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทีไ ด้ รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ
ชื1อ- สกุล
1. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
2. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
3. นายจักรพันธ์ ทรงประโคน

4. นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ

ประเภทรางวัล
รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั.งที1 7
จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานภาคกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก ครั.ง
ที1 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุขสันต์ร่วมกับ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลมาลัยทอง
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.12.2
คน
3 คน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2.12.2
คน
6 คน

เป้าหมาย
2551
1 คน

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
3 คน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื1อง เพื1อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื1อง เพื1อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.12.2.3.1 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.2.3.2 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.2.3.3 ประกาศนียบัตร นายจักรพันธ์ ทรงประโคน
2.12.2.3.4 ประกาศนียบัตร นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 2

ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที1ได้งานทําตรงสาขาที1สาํ เร็ จ
การศึกษา
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโทที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
ทั.งหมด
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาเอกที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก
ทั.งหมด
ร้อยละของหลักสู ตรที1ได้มาตรฐาน
ต่อหลักสู ตรทั.งหมด
มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ1 ง
สนับสนุนการสอนของอาจารย์ และ
สิ1 งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ที1เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.2
2.2.1

2.2.2

คะแนน
การบรรลุ
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
เป้าหมาย
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
2
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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-

1

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

-

1

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

n/a

-

n/a

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

3

บรรลุเป้ าหมาย

คะแนน
การบรรลุ
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชี'
รายละเอียด
เป้าหมาย
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที1สนับสนุน
1
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนซึ1 งบุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
1
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
จํานวนอาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวฒ
ุ ิ
1
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที1มีวฒ
ุ ิ
4
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจํา
2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1ดาํ รง
1
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
3
บรรลุเป้ าหมาย
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
2.7.1 ระดับความสําเร็ จของการปฏิบตั ิตาม
2
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
2
บรรลุเป้ าหมาย
อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื1อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
2
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ที1ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
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ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

2.10

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที1ได้รับเงินเดือนเริ1 มต้นเป็ นไปตาม
เกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และ
ศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5
ปี ที1ผา่ นมาที1ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ1 งแวดล้อมในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ
ของนักศึกษาที1ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี (ชิ.นงาน)
จํานวนนักศึกษา หรื อศิษย์เก่าที1
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม หรื อรางวัลทางวิชาการ
หรื อด้านอื1นที1เกี1ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ

2.11
2.12

2.12.1

2.12.2

เฉลีย

คะแนน
การบรรลุ
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
เป้าหมาย
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
1
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

0

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

3

บรรลุเป้ าหมาย

19/12
1.58

11/6
1.83

9/3
3.00
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องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี'ที 3.1 : มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั.นปี ที1 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ1 งอํานวยความสะดวกที1เอื.อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที1ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที1เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื1อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั.ง 5 เรื1 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 :
มีผลงานผ่าน ระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มี ก ารสํา รวจความต้อ งการจํา เป็ นของนัก ศึ ก ษา ชั.น ปี ที1 1 ได้แ ก่ ระเบี ย นประวัติ ข อง
นักศึกษา (3.1.1.1) สรุ ปผลแบบสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั.นปี ที1 1 คณะวิทยาการจัดการ
(3.1.1.2)
2. มีการจัดบริ การด้านสิ1 งอํานวยความสะดวกที1เอื.อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา เช่ น
ห้องปฏิ บตั ิการนิ เทศศาสตร์ (3.1.2.1) ห้องปฏิ บตั ิการบัญชี (3.1.2.2) ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์
(3.1.2.3) การจัดบอร์ ดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา (3.1.2.4)
3. มีการจัดการด้านกายภาพที1ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตของนักศึกษา เช่ น จัดที1นง1ั ให้นกั ศึกษาได้
ทํางานศึกษาค้นคว้าเพิ1มเติมจากการเรี ยนในห้องเรี ยน จัดภูมิทศั น์รอบคณะให้น่าอยู่ มีสถานที1ออกกําลัง
กาย/สวนสาธารณะ/หอพัก/ห้องเรี ยน/ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (3.1.3.1)
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4. คณะฯ มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละหมู่เรี ยนจะมีอาจารย์ที1
ปรึ กษาอย่างน้อย 1 คน (3.1.4.1) เพื1อทําหน้าที1ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ในคู่มือการศึกษาปี การศึกษา 2551 (3.1.4.2)
การพบปะนักศึกษาประจําสัปดาห์/การให้ข่าวสารในชัว1 โมง Homeroom (3.1.4.3)
5. คณะฯ มีบริ การข้อมูลข่าวสารที1เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าหลายช่ องทาง เช่ น
ทางวารสารเฟื1 องฟ้ าของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th และเว็บไซต์
ของคณะ http://msc.npru.ac.th (3.1.5.1)
6. มี ก ารจัดโครงการเพื1 อพัฒนาประสบการณ์ ท างวิช าชี พแก่ นักศึ ก ษาและศิ ษ ย์เก่ า ได้แ ก่
โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิ จ (3.1.6.1)โครงการประกวด D.J.Junior Contest เฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถฯ (3.1.6.2)โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิ คการ
เขี ย นแผนประชาสั ม พัน ธ์ ” และหั ว ข้ อ “การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพสํ า หรั บ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ”
(3.1.6.3)โครงการฝึ กปฏิบตั ิการผลิ ตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ (3.1.6.4)โครงการประกวดภาพถ่าย
เพื1 อ การประชาสั ม พัน ธ์ ภายใต้หัว ข้อ “กดชัต เตอร์ ลดโลกร้ อน เพื1 อโลกสวย” (3.1.6.5)โครงการ
เทคโนโลยีก ารสื1 อสารกับ งานนิ เ ทศศาสตร์ (3.1.6.6)โครงการอบรมการประกอบอาชี พ ระยะสั. น
(3.1.6.7)โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ,กิจกรรม 5 ส. ของโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (3.1.6.8)โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุภณ
ั ฑ์(1998) จํากัด
(3.1.6.9)โครงการศึ ก ษาดู ง านของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ณ บริ ษั ท แอ็ ด วานซ์ เปเปอร์ จํ า กั ด
(3.1.6.10)โครงการสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านของนัก ศึ ก ษา ภาค กศ.พป. บริ ษ ัท ไทยนํ.า ทิ พ ย์ จํา กัด
(3.1.6.11)โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี(3.1.6.12)โครงการปฐมนิ เทศ
และส่ ง เสริ มจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและศิ ล ปวัฒนธรรม (3.1.6.13)โครงการบัญชี ส1ิ ง แวดล้อมและการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน (3.1.6.14)โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
(3.1.6.15)โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ (3.1.6.16)โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํา
รายงานข้อมูล วิเคราะห์ งบการเงิ นเพื1อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิ จ (3.1.6.17)โครงการ
สัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การบริ หารและควบคุมภายใน
สิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ) (3.1.6.18)โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1
35 การนําเสนองบการเงิน (3.1.6.19)
7. มีการประเมินคุ ณภาพของการให้บริ การบางเรื1 องเป็ นประจําทุกปี เช่ น รายงานผลของ
โครงการ/ผลการประเมินโครงการ (3.1.7.1) ถึง (3.1.7.3)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
3.1
ระดับ

เป้าหมาย
2551
ระดับ 7

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการมีระบบการให้คาํ ที1ปรึ กษาและระบบการช่วยเหลือนักศึกษาเป็ นอย่างดี โดย
จัดอาจารย์ที1ปรึ กษาประจําทุกหมู่เรี ยนและจัดชัว1 โมงโฮมรู มประจําทุกสัปดาห์ และจัดให้มีรองคณบดีฝ่าย
กิ จการนัก ศึ ก ษาดู แ ลนักศึ ก ษาทั.ง ในเรื1 องกิ จกรรมพัฒนานักศึ กษา ด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม และมี ก าร
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ทางด้าน
วิชาชีพของแต่ละโปรแกรมวิชาทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื1อง
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ ควรนําผลการประเมินคุ ณภาพมาเป็ นแนวทางการพัฒนาทั.ง 5 เรื1 อง อย่างต่อเนื1 อง ในการ
จัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในปี ต่อไป
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 ระเบียนประวัติของนักศึกษา
3.1.1.2 สรุ ปผลแบบสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั.นปี ที1 1 คณะวิทยาการจัดการ
3.1.2.1 ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
3.1.2.2 ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
3.1.2.3 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3.1.2.4 การจัดบอร์ ดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา
3.1.3.1 สถานที1ออกกําลังกาย/สวนสาธารณะ/หอพัก/สภาพห้องเรี ยน/ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3.1.4.1 คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์ที1ปรึ กษา
3.1.4.2 คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี การศึกษา 2551
3.1.4.3 ตารางสอนอาจารย์(ชัว1 โมงโฮมรู ม)
3.1.5.1 Web Site มหาวิทยาลัย http://npru.ac.th / เว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
3.1.6.1 โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ
3.1.6.2 โครงการประกวด D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถฯ
3.1.6.3 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์” และ
หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ์”
3.1.6.4 โครงการฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์
3.1.6.5
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย”
3.1.6.6 โครงการเทคโนโลยีการสื1 อสารกับงานนิเทศศาสตร์
3.1.6.7 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั.น
3.1.6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ,กิจกรรมการ 5 ส.
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
3.1.6.10 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
3.1.6.11 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทย
นํ.าทิพย์ จํากัด
3.1.6.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
3.1.6.13 โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม

131

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.6.14 โครงการบัญชีส1ิ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ป่าชายเลน
3.1.6.15 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
3.1.6.16 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.6.17 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล
วิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.1.6.18 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
3.1.6.19 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบ
การเงิน
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ตัวบ่ งชี'ที 3.2 : มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที
พึง
ประสงค์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที1สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที1พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดย
อย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี.
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ1 งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั.งที1จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ. นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื1อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื1อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะมีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการที1สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน เช่ น โดยกําหนดเป็ นแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
(3.2.1.1) มีการกําหนดการจัดโครงการ/กิ จกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิ จกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ (3.2.1.2) มีแผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี (3.2.1.3) แผนการดําเนิ นงานปี
2551 หรื อแผนการจัดโครงการ หรื อ แผนของมหาวิทยาลัย รวมทั.งจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมที1สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที1พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับดุมศึกษาโดย
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ/กศ.พป. มีการระบุคุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม เป้ าหมายของจํานวน
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ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ตัวบ่งชี. ความสําเร็ จของกิ จกรรมวิธีการดําเนิ นการ และการประเมินผล อย่างชัดเจน
(3.2.1.4)
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิ จกรรมนักศึกษาให้ครบทุก 5 ประเภท
ดังนี.
2.1 กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ (3.2.2.1) โครงการแข่งขัน
ทัก ษะทางวิช าการ (พ.จ.น.ก.สั ม พัน ธ์ ) (3.2.2.2)โครงการอบรมการผลิ ตสื1 อสิ1 ง พิ ม พ์ใ นยุค ดิ จิตอล
(3.2.2.3) โครงการเทคนิ คการใช้เสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง (3.2.2.4)โครงการการประชาสัมพันธ์ในยุค
IT (3.2.2.5) โครงการเรี ยนรอบเรี ยนรู ้ กบั Broadcasting ( 3.2.2.6)โครงการสวนป่ าเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถฯ จ.ราชบุรี (3.2.2.7)โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยและโรงกษาปณ์ (3.2.2.8) โครงการบริ ษทั จําลอง (3.2.2.9)โครงการสัมมนาปฏิบตั ิการศึกษาดูงาน
บริ ษทั นําเชา (ประเทศไทย)จํากัด (3.2.2.10)โครงการสานสัมพันธ์การเงิ นการธนาคาร และโครงการ
พัฒนาบุ คลิ กภาพ (3.2.2.11)โครงการศึ กษาดู งานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุ ภณ
ั ฑ์(1998) จํากัด
(3.2.2.12) สัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิ จปี 2551 (3.2.2.13) สัมมนา เรื1 อง
การวางระบบบัญ ชี ต้น ทุ น การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น และการบริ หารด้ า นต้ น ทุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(3.2.2.14)โครงการศึ กษาดูงานของนักศึ กษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด (3.2.2.15)
สัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ (3.2.2.16)โครงการอบรมธุ รกิจ SMEs กับการวางแผนภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฏากร (3.2.2.17)โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลภาษีสําหรับงานบัญชี ตามประมวลรัษฏากร
2551 โดยอาศัยระบบสารสนเทศ (3.2.2.18) สัมมนา เรื1 อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 อง
สิ นค้าคงเหลื อ (การบริ หารและควบคุ มภายในสิ นค้าคงเหลื อและวัตถุดิบ) (3.2.2.19)โครงการจัดสอบ
ประมวลผลความรู ้ก่อนจบของนักศึกษาชั.นปี ที1 4 โปรแกรมวิชาการบัญชี (3.2.2.20)โครงการสรุ ปผล
และแลกเปลี1ยนความรู ้ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (3.2.2.21)โครงการอบรมประกัน
คุ ณภาพนักศึ กษาและชี. แ จงหลัก สู ตร (3.2.2.22) โครงการใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป ทางการบัญชี และ
การเงิน “AutoFlight” (3.2.2.23) โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิน
“Quick Book2006” (3.2.2.24) สัมมนาและศึ กษาดู งานของนักศึ กษาของนักศึ กษาภาค กศ.พป. ณ
บริ ษทั ไทยนํ.าทิ พย์ จํากัด (3.2.2.25) โครงการอบรมภาษี อากรเกี1 ยวกับการบัญชี (3.2.2.26)โครงการ
อบรมการใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จรู ป ทางการบัญชี ร่ ว มกับ คณะฯ (3.2.2.27)โครงการพี1 ติ ว น้อง การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (3.2.2.28) โครงการศึ กษาดู งานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.
เพชรบุรี (3.2.2.29) โครงการแข่งขันวิชาการงานนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ (3.2.2.30)
2.2 กิ จกรรมกี ฬา เช่ น โครงการกี ฬาไทย-จีน (3.2.2.31)โครงการกี ฬาเฟื1 องฟ้ าเกมส์
(3.2.2.32) โครงการแข่งขันกีฬานิเทศศาสตร์ “ฟุตซอล” (3.2.2.33)
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2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ1 งแวดล้อม เช่ น โครงการประกวดภาพถ่าย
เพื1อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลกร้อน เพื1อโลกสวย” (3.2.2.34)โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ1 งแวดล้อม (3.2.2.35)โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านยางโทน
(3.2.2.36)โครงการห้ อ งสมุ ด นี. พี1 ใ ห้ น้อง ปี 2 ณ โรงเรี ย นบ้า นหนองไผ่( 3.2.2.37)โครงการบัญ ชี
สิ1 งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าชายเลน (3.2.2.38)
2.4 กิ จกรรมนันทนาการ เช่ น โครงการประกวดดนตรี ไฟล์คซองเฉลิ มพระเกี ยรติ
(3.2.2.39)
2.5 กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการบายศรี สู่ ขวัญ (3.2.2.40)โครงการ
หล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา (3.2.2.41)โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ(3.2.2.42)โครงการผูใ้ ห้ยอ่ ม
เป็ นที1รัก โครงการนั1งสมาธิ ภาพการตักบาตร (3.2.2.43)โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม (3.2.2.44)โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษารุ่ นปี 48 (3.2.2.45)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมที1จดั ของโปรแกรมวิชา คณะฯ
และองค์การนักศึกษาทุกสิ. นปี การศึกษา โดยการสรุ ปรายงานผลการจัดโครงการ (3.2.3.1)
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิ จกรรมเพื1อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื1 อง เช่ น
ตารางการเปรี ยบเที ยบผลการดํา เนิ นงานของกิ จกรรมวิช าการ (3.2.4.1) รายงานผลการดําเนิ นงาน
กิจกรรม
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด
ผลการ
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
ดําเนินงาน
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
3.2
ระดับ
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
คณะวิ ท ยาการจัด การได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากโปรแกรมวิ ช าในการจัด กิ จ กรรมเพื1 อ พัฒ นา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที1พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื1 อง
ทุกปี และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ ควรมี ก ารนํา ผลการประเมิ น การจัด กิ จ กรรมมาใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ทุ ก
กิจกรรมโครงการให้มีความหลากหลายมากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะวิทยาการจัดการปี 2551-2552 แสดงการส่ งเสริ ม
การจัดกิจกรรมที1สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
3.2.1.2 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.2.1.3 แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี
3.2.1.4 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยปี 2551
กิจกรรมวิชาการ
3.2.2.1 โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ
3.2.2.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (พ.จ.น.ก.สัมพันธ์)
3.2.2.3 โครงการอบรมการผลิตสื1 อสิ1 งพิมพ์ในยุคดิจิตอล
3.2.2.4 โครงการเทคนิ คการใช้เสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง
3.2.2.5 โครงการการประชาสัมพันธ์ในยุค IT
3.2.2.6 โครงการเรี ยนรอบเรี ยนรู ้กบั Broadcasting
3.2.2.7 โครงการสวนป่ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ จ.ราชบุรี
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงกษาปณ์
3.2.2.9 โครงการบริ ษทั จําลอง
3.2.2.10 โครงการสัมมนาปฏิบตั ิการศึกษาดูงาน บริ ษทั นําเชา (ประเทศไทย)จํากัด
3.2.2.11 โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
3.2.2.13 สัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.2.14 สัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2.2.15 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
3.2.2.16 สัมมนา เรื1 อง เทคนิคการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.2.2.17 โครงการอบรมธุ รกิจ SMEs กับการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
3.2.2.18 โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลภาษีสาํ หรับงานบัญชี ตามประมวลรัษฏากร 2551 โดย
อาศัยระบบสารสนเทศ
3.2.2.19 สัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การบริ หาร
และควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
3.2.2.20 โครงการจัดสอบประมวลผลความรู ้ก่อนจบของนักศึกษาชั.นปี ที1 4 โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
3.2.2.21 โครงการสรุ ปผลและแลกเปลี1ยนความรู ้ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3.2.2.22 โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี.แจงหลักสู ตร
3.2.2.23 โครงการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิน “AutoFlight”
3.2.2.24 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน “Quick Book
2006”
3.2.2.25 สัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทยนํ.าทิพย์
จํากัด
3.2.2.26 โครงการอบรมภาษีอากรเกี1ยวกับการบัญชี
3.2.2.27 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ร่วมกับคณะฯ
3.2.2.28 โครงการพี1ติวน้อง การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3.2.2.29 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
3.2.2.30 โครงการแข่งขันวิชาการงานนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมกีฬา
3.2.2.31 โครงการกีฬาไทย-จีน
3.2.2.32 โครงการกีฬาเฟื1 องฟ้ าเกมส์
3.2.2.33 โครงการแข่งขันกีฬานิ เทศศาสตร์ “ฟุตซอล”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ งแวดล้ อม
3.2.2.34 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย”
3.2.2.35 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ1 งแวดล้อม
3.2.2.36 โครงการห้องสมุดนี.พี1ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านยางโทน
3.2.2.37 โครงการห้องสมุดนี.พี1ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
3.2.2.38 โครงการบัญชีส1ิ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมนันทนาการ
3.2.2.39 โครงการประกวดดนตรี ไฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.2.2.40 โครงการบายศรี สู่ ขวัญ
3.2.2.41 โครงการหล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา
3.2.2.42 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
3.2.2.43 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก โครงการนัง1 สมาธิ ภาพการตักบาตร
3.2.2.44 โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
3.2.2.45 โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษารุ่ นปี 48
3.2.3.1 สรุ ปรายงานผลการจัดโครงการ
3.2.4.1 ตารางการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกิจกรรมวิชาการ
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ตัวบ่ งชี'ที 3.2.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีเ ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึ กษา 2551 คณะวิท ยาการจัดการ มี นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มกิ จกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาทั.งสิ. น จํานวน 5,115 คน (3.2.1.3.1) และมีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ
และโครงการ/กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ (3.2.1.3.2) คิดเป็ นร้อยละ 100
จํานวน นศ.เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ
× 100
ร้อยละของนักศึกษาที1เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ =
จํานวน นศ. ทั.งหมด
= 5,115 คน x 100 = 100
5,115
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3.2.1
ร้อยละ
ร้อยละ 100
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
3.2.1
ร้อยละ
3
≥ 60%
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการให้ความสําคัญในเรื1 องของการพัฒนานักศึกษาด้วยกิ จกรรมจึง
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมทุกโครงการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะควรมี การสนับสนุ นและต่อยอดการพัฒนากิ จกรรมนักศึ กษาแต่ละโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื1อง และเป็ นโครงการที1ทนั สมัยสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.3.1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ปี 2551 ของฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
3.2.1.3.2 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ
สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 3
ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

3.1
3.2

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที1
ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที1พึงประสงค์
ร้อยละของนักศึกษาที1เข้าร่ วมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา
เฉลีย

3.2.1
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คะแนน
การบรรลุ
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
เป้าหมาย
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
2
บรรลุเป้ าหมาย
3
บรรลุเป้ าหมาย

-

3

2.50

3.00

-

บรรลุเป้ าหมาย

องค์ ประกอบที 4 การวิจัย
ตัวบ่ งชี'ที 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื1อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี1ยวกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1
ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆเพื1อสนับสนุ นงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที1มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั.งภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการ มีข. นั ตอนการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ โดยกําหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการหลักฐานคือยุทธศาสตร์ คณะ (4.1.1.1) เพื1อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนของคณะ สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติโดยมีรองคณบดี เป็ นผูด้ ูแล
หลักฐานคือคําสั1งกําหนดภาระงานของผูบ้ ริ หารคณะ (4.1.1.2)
2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี1ยวกับการบริ หารงานวิจยั
และงานสร้ างสรรค์ที1ใช้ประโยชน์ได้จริ ง มีการเผยแพร่ รายชื1 ออาจารย์ในคณะ ที1ได้รับทุนวิจยั ใน
เว็บไซต์ของคณะฯและเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯหลักฐานคือหน้าเว็บไซต์คณะและหน้าเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจยั (4.1.2.1)
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3. คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั สรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื1อ
สนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดยคณะจัดสรรงบประมาณเพื1อให้อาจารย์เขียนตํารา
ประกอบการสอนและเพื1อสนับสนุนทุนวิจยั ไว้ทุกปี หลักฐานคือรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 (4.1.3.1)
4. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั โดยส่ งเสริ มให้
อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการอบรมการทําวิจยั หลักฐานคือคําสั1งอบรมวิจยั ของคณาจารย์ (4.1.4.1)
และมีงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจยั หลักฐานคือคํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
2551
(4.1.4.2)และจัดภาระงานสอนให้ลดลงเพื1อให้อาจารย์มีเวลาเพื1อการทําวิจยั หลักฐานคือ
ตารางสอนอาจารย์ (4.1.4.3)
5. คณะวิทยาการจัดการ มีการสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที1มีผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ดีเด่นโดยนําผลงานลงเผยแพร่ ในรายงานประจําปี และ เว็บไซต์ของคณะหลักฐานคือรายงาน
ประจําปี และหน้าเว็บไซต์ (4.1.5.1)
6 คณะวิทยาการจัดการมีหน่วยวิจยั เพื1อส่ งเสริ มการงานวิจยั การหาทุนวิจยั หลักฐานคือเอกสาร
เกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั ของคณะฯกับมหาวิทยาลัย ( 4. 1. 6. 1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.1
ข้อ
ผ่าน 6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
4.1
ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
ผ่าน 6 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนงบประมาณ ส่ งเสริ มคณาจารย์ในการพัฒนาความรู ้โดยมี
การจัดอบรมด้านวิจยั และสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่ วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนเวลา
โดยการลดภาระงานสอนเพื1อให้คณาจารย์มีเวลาทําวิจยั เพิ1มขึ.นรวมทั.งส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ให้แก่คณาจารย์
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั ของคณะฯ กับ
องค์กรภายนอกทั.งภาครัฐและเอกชน และยังส่ งเสริ มให้มีนกั วิจยั หน้าใหม่ของคณะฯ ด้วยโดยคณะฯ
จะจัดอบรมการทําวิจยั ในชั.นเรี ยนและนักวิจยั หน้าใหม่ของคณะฯ อย่างต่อเนื1 องทั.งภายในและ
ภายนอก
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2 หน้าที1และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1 หน้า Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวิทยาลัย http://npru.ac.th
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2551
4.1.4.1 คําสั1งอบรมวิจยั
4.1.4.2 คํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551
4.1.4.3 ตารางสอนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการเปรี ยบเทียบ 2 เทอม
4.1.5.1 รายงานประจําปี 2551 และ หน้าเว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
4.1.6.1 เอกสารเกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯ จากมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี'ที 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท. งั ในวงการ
วิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1
เชื1อถือได้และรวดเร็ วต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี1ยวข้องทั.งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบัน
เพื1อการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื.อขายทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ1 งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการมีกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท. งั ในวงการ
วิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์โดยมีผรู ้ ับผิดชอบการเผยแพร่ งานวิจยั หลักฐานคือคําสั1งการจัดทํา
เว็บไซต์คณะฯ(4.2.1.1)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1
เชื1 อถื อได้แ ละรวดเร็ ว ต่ อ การใช้ป ระโยชน์ โดยคณะได้จ ัด ทํา เว็บ ไซต์ข องคณะสํา หรั บ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านงานวิจยั หลักฐานคือหน้าเว็บไซต์คณะ (4.2.2.1) และมีหน่วยวิจยั ของ
คณะ หลักฐานคือเอกสารเกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั (4.2.2.2)
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี1ยวข้องทั.งภายในและ
ภายนอกสถาบันโดยตีพิมพ์ลงในวารสารราชภัฏตะวันตก หลักฐานคือวารสารตะวันตก (4.2.3.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.2
ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
4.2
ข้อ
ผ่าน 1 ข้อ
3 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน 3 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีเครื อข่ายที1เผยแพร่ ผลงานวิจยั น้อยและมีผลงานวิจยั ที1ผ่านการคัดสรร
และเผยแพร่ น้อยเมื1 อเที ยบกับจํานวนอาจารย์และไม่มีกลไกในการสนับสนุ นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของ
งานวิจยั และผลงานวิชาการในระดับคณะ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายสนับสนุนการทําวิจยั และส่ งเสริ มผลักดันให้งานวิจยั
เผยแพร่ มากขึ.นรวมถึงการสนับสนุนให้ผลงานของอาจารย์ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.2.1.1 คําสั1งผูด้ ูแลเว็บไซต์คณะ
4.2..2.1 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.2.2 เอกสารเกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯจากมหาวิทยาลัยฯ
4.2.3.1 วารสารราชภัฏตะวันตก
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ตัวบ่ งชี'ที 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันต่ ออาจารย์
ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1 – 16,999 บาท

คะแนน 2
17,000 บาท – 24,999 บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุ นเงินในการทําวิจยั จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน เป็ นเงิน 550,650 บาทโดยใช้หลักฐานจากรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 (4.3.1.1) โครงการวิจยั และประกาศผูไ้ ด้รับ
ทุนวิจยั (4.3.1.2) คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ท. งั หมดรวม 64 คน ในจํานวนนี.มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาเอก 5 คน (4.3.1.3) อาจารย์ประจําที1ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้ า งสรรค์จากหน่ วยงานภายในและภายนอกสถาบันคิ ดต่ อจํา นวนอาจารย์ป ระจําที1 ปฏิ บตั ิ ง านจริ ง
เท่ากับ คนละ 9,333.05 บาท (550,650/59 = 9,333.05)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
4.3
บาท
9,333.05 บาท
1 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
4.3
บาท
6,931.90 บาท
5,000 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
9,333.05 บาท

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการ มีนกั ศึกษาจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์ในคณะฯ มีภาระงาน
สอนหลายหมู่เรี ยน หลายวิชา และอาจารย์ใหม่ยงั ไม่มีทกั ษะในการทําวิจยั รวมถึ งการขอทุนทําวิจยั
เท่าที1ควร
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้
น้อยลง เพื1อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้
ไปทํางานวิจยั ทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
4.3.1.2 โครงการวิจยั และประกาศรายชื1อผูไ้ ด้รับทุนวิจยั
4.3.1.3 รายงานประจําปี 2551
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ตัวบ่ งชี'ที 4.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ของสถาบันต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา
(สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 9,999

คะแนน 2
10,000 – 14,999

คะแนน 3
≥ 15,000

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึ กษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ การสนับสนุ นเงิ น ในการทํา วิจยั และงาน
สร้ างสรรค์จากหน่ วยงานภายใน 7 โครงการเป็ นเงิ น 18,650 บาทหลักฐานคื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ
ราชการตามคํารั บรองการปฏิ บตั ิราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.1.1.1) คณะฯ มี อาจารย์ท. งั หมด 64 คน ใน
จํา นวนนี. ลาศึ กษาต่อระดับ ปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจํา ที1 ปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง 59 คนหลัก ฐานคื อ
รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ 2551 (4.31.1.2) เงิ นที1 ได้รับการสนับ สนุ นการทําวิจยั คิ ดต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจําที1ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน ได้คนละ 316.10 บาท (18,650/59=316.10)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.3.1
บาท
316.10 บาท

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
4.3.1
บาท
741.43 บาท

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
2551
ปี การศึกษา 2551
2,000 บาท
316.10 บาท

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการ มีนกั ศึกษาจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์ในคณะฯ มีภาระงาน
สอนหลายหมู่เรี ยน หลายวิชา และอาจารย์ใหม่ยงั ไม่มีทกั ษะในการทําวิจยั รวมถึ งการขอทุนทําวิจยั
เท่าที1ควร
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้
น้อยลง เพื1อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้
ไปทํางานวิจยั ทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.1.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
4.3.1.1.2 รายงานประจําปี 2551
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ตัวบ่ งชี'ที 4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ จากภายนอกสถาบันต่ อจํานวนอาจารย์
ประจํา (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 9,999

คะแนน 2
10,000 – 14,999

คะแนน 3
≥ 15,000

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึ ก ษา 2551 คณะวิท ยาการจัดการ ได้รับการสนับสนุ น เงิ น ในการทําวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 4 โครงการเป็ นเงิ นจํานวน 365,000 บาทหลักฐานคือรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.2.1.1) คณะฯ มีอาจารย์ท. งั หมด 64 คน ใน
จํา นวนนี. ล าศึ ก ษาต่ อระดับ ปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ป ระจํา ที1 ป ฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง 59 คนหลัก ฐานคื อ
รายงานประจํา ปี (4.3.2.1.2) งบประมาณที1 ไ ด้รับการสนับ สนุ น งานวิจยั จากภายนอกคิ ดต่ อจํา นวน
อาจารย์ประจําที1ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คน เท่ากับ 6,186.44 บาทต่อคน (365,000/59 = 6,186.44 )
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.3.2
บาท
6,186.44 บาท

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
4.3.2
บาท
6,190.48บาท
3,000 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
6,186.44 บาท

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้อ าจารย์ใ นคณะไปร่ ว มมื อ กับ
หน่วยงานภายนอกเพื1อทําวิจยั
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้
น้อยลง เพื1อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้
ไปทํางานวิจยั ทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.2.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
4.3.2.1.2 รายงานประจําปี 2551

ตัวบ่ งชี'ที 4.3.3 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีไ ด้ รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ จากภายใน
สถาบันต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 29

คะแนน 2
30 – 44

คะแนน 3
≥ 45

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึ กษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มี อาจารย์ได้รับเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์จากภายในสถาบันจํานวน 13 คนหลักฐานคือรายงานผลการปฏิ บตั ิราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.3.1.1)คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ท. งั หมดจํานวน 64 คน ในจํานวน
นี. ล าศึ กษาต่ อระดับปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ป ระจํา ที1 ป ฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง 59 คนหลัก ฐานคื อรายงาน
ประจําปี 2551( 4.3.3.1.2) อาจารย์ที1ได้รับทุนวิจยั คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจําที1ปฏิ บตั ิงานจริ งร้ อยละ
22.03
(13*59/100 = 22.03)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.3.3
ร้อยละ
ร้อยละ 22.03

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
4.3.3
ร้อยละ
ร้อยละ 4.76

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
2551
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.03

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
1 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
เนื1องจากคณะวิทยาการจัดการมีนกั ศึกษาที1สนใจมาเรี ยนเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์ใน
คณะต้องรับภาระการสอนหลายหมู่เรี ยนและจํานวนชัว1 โมงก็มากตามไปด้วย จึงทําให้อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการทําวิจยั และอาจารย์ใหม่ยงั ขาดทักษะในงานวิจยั
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้
น้อยลง เพื1อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้
ไปทํางานวิจยั ทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.3.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
4.3.3.1.2 รายงานประจําปี 2551
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ตัวบ่ งชี'ที 4.3.4 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีไ ด้ รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ จากภายนอก
สถาบันต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14

คะแนน 2
15 – 19

คะแนน 3
≥ 20

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน จํา นวน 16 คนหลัก ฐานคื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคํารั บ รองการปฏิ บ ตั ิ
ราชการ (ก.พ.ร.) (4.3.4.3.1) และงานวิจยั ของอาจารย์ (4.3.4.3.2) คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ท. งั หมด
จํานวน 64 คน ในจํานวนนี.มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจําที1ปฏิ บตั ิงาน
จริ ง 59 คนหลักฐานคือรายงานประจําปี 2551 (4.3.4.3.3) อาจารย์ที1ได้รับทุนคิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ที1ปฏิบตั ิงานจริ ง ร้อยละ 27.12 (16*59/100 =27.12)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.3.4
ร้อยละ
ร้อยละ 27.12

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
4.3.4
บาท
ร้อยละ 19.05

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ20

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 27.12

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุ นให้อาจารย์ทาํ วิจยั และมีการพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื1องและสนับสนุนในการขอทุนวิจยั ทั.งภายในภายนอกสถาบัน
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้
น้อยลง เพื1อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ได้
ไปทํางานวิจยั ทั.งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.4.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2551
4.3.4.3.2 งานวิจยั ของอาจารย์ที1รับทุนและประกาศการรับทุน
4.3.4.3.3 รายงานประจําปี 2551

ตัวบ่ งชี'ที 4.4 : ร้ อยละของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ทีตีพมิ พ์ เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์ สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรื อนําไปใช้ ประโยชน์ ท'งั ในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่า หรื อ เท่ากับ ร้อยละ 30

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ จํานวน 7 ชิ.น
1. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ทรรศนะของผูใ้ ช้บริ การที1 มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนัก
บัญ ชี ใ นจัง หวัด นครปฐม” ของผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภ าณี อิ น ทน์ จ ัน ทน์ ในหนั ง สื อ
CPD&Account และหนังสื อสยามวิชาการ หลักฐานคือหนังสื อ CPD & Account และหนังสื อสยาม
วิชาการ จํานวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.1)
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2. หนังสื อ“การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์ : idea ดีๆ ไม่มีวนั หมด” หนังสื อ “การสื1 อสาร
เพื1อการพัฒนาท้องถิ1 นเขียน” และหนังสื อ “มองเรื1 องให้เห็ นภาพ : ภาพสะท้อนสังคมจากเรื1 องสั.นยุค
วิก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ” โดยผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกศิ นี จุ ฑ าวิจิ ต ร หลัก ฐานคื อหนัง สื อ “การเขี ย น
สร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์” (4.4.1.2)
3. หนังสื อ “การสื1 อสารเพื1อการพัฒนาท้องถิ1น” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
จุฑาวิจิตร โฆษณาขาย จากหน้าเว็บไซต์ www.se-ed.com (4.4.1.3)
4. ผลงานตีพิมพ์งานวิชาการเรื1 อง “การพัฒนาอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ในประเทศไทย”
เขียนโดย อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี หลักฐานคือหนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์
ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.4)
5. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยแห่งความสําเร็ จการสื1 อสารคุณธรรม : กรณี ศึกษาโครงการที1
ได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์คุณธรรม” เขียนโดย ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุ ฑาวิจิตร และ
อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร จํานวน 1 ชิ.นงาน หลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.5)
6. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ยุทธวิธีในการลดผลกระทบพฤติกรรมที1ไม่เหมาะสมของบุคคลที1มี
ชื1 อเสี ยงในสื1 อสารมวลชนต่อทุรกรรมเยาวชน” เขี ยนโดย อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช จํานวน 1
ชิ.นงานหลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.6)
7. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ Linkages Between Human Resource Management Practices and
Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี แก้วมณี
จํานวน 1 ชิ.นงาน หลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ(4.4.1.7)
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ท. งั หมดจํานวน 64 คน ในจํานวนนี.มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจําที1ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คนหลักฐานคือรายงานประจําปี 2551( 4.4.1.8)
มีงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่ จาํ นวน 7 ชิ. น ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที1
ตีพิมพ์เผยแพร่ คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 59 คน ร้อยละ 11.86 (7*59/100 = 11.86)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.4
ร้อยละ ร้อยละ 11.86

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
4.4
ร้อยละ
0
ร้อยละ 5
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อย 11.86

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการมีนกั ศึกษาที1สนใจมาเรี ยนเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์ใน
คณะต้องรับภาระการสอนหลายหมู่เรี ยนและจํานวนชัว1 โมงก็มากตามไปด้วย จึงทําให้อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการทําวิจยั รวมถึ ง การสร้ างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั และได้รับ การจดทะเบี ย นทรั พย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุสิทธิ บตั รหรื อนําไปใช้ประโยชน์ท. งั ในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้ลดลง
พัฒนาอาจารย์ดา้ นงานวิจยั สนับสนุ นการเผยแพร่ และตีพิมพ์งานวิจยั งานสร้างสรรค์รวมถึงงานวิชาการ
อย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.4.1.1 หนังสื อ CPD & Account และหนังสื อ สยามวิชาการ เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
4.4.1.2 หนังสื อ “การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
จุฑาวิจิตร
4.4.1.3 หน้าเว็บไซต์ www.se-ed.com (โฆษณาขายหนังสื อ “การสื1 อสารเพื1อการพัฒนา
ท้องถิ1น”เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร)
4.4.1.4 หนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์
4.4.1.5 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.6 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.7 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.8 รายงานประจําปี 2551
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ตัวบ่ งชี'ที 4.4.1 ร้ อยละของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ทตี ีพมิ พ์ เผยแพร่ และ/หรือนําไปใช้ ประโยชน์
ทั'งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 19

คะแนน 2
20 – 29

คะแนน 3
≥ 30

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ จํานวน 7 ชิ.น
1. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ทรรศนะของผูใ้ ช้บริ การที1 มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนัก
บัญ ชี ใ นจัง หวัด นครปฐม” ของผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภ าณี อิ น ทน์ จ ัน ทน์ ในหนั ง สื อ
CPD&Account และหนังสื อสยามวิชาการ หลักฐานคือหนังสื อ CPD & Account และหนังสื อสยาม
วิชาการ จํานวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.1.1)
2. หนังสื อ“การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์ : idea ดีๆ ไม่มีวนั หมด” หนังสื อ “การสื1 อสาร
เพื1อการพัฒนาท้องถิ1 นเขียน” และหนังสื อ “มองเรื1 องให้เห็ นภาพ : ภาพสะท้อนสังคมจากเรื1 องสั.นยุค
วิก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ” โดยผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกศิ นี จุ ฑ าวิจิ ต ร หลัก ฐานคื อหนัง สื อ “การเขี ย น
สร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์” (4.4.1.1.2)
3. หนังสื อ “การสื1 อสารเพื1อการพัฒนาท้องถิ1น” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
จุฑาวิจิตร โฆษณาขาย จากหน้าเว็บไซต์ www.se-ed.com (4.4.1.1.3)
4. ผลงานตีพิมพ์งานวิชาการเรื1 อง “การพัฒนาอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ในประเทศไทย”
เขียนโดย อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี หลักฐานคือหนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์
ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชิ.นงาน (4.4.1.1.4)
5. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยแห่งความสําเร็ จการสื1 อสารคุณธรรม : กรณี ศึกษาโครงการที1
ได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์คุณธรรม” เขียนโดย ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุ ฑาวิจิตร และ
อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร จํานวน 1 ชิ.นงาน หลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.5)
6. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ยุทธวิธีในการลดผลกระทบพฤติกรรมที1ไม่เหมาะสมของบุคคลที1มี
ชื1 อเสี ยงในสื1 อสารมวลชนต่อทุรกรรมเยาวชน” เขี ยนโดย อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช จํานวน 1
ชิ.นงานหลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.6)
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7. บทคัดย่องานวิจยั เรื1 อง “ Linkages Between Human Resource Management Practices and
Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี แก้วมณี
จํานวน 1 ชิ.นงาน หลักฐานคือหนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ (4.4.1.1.7)
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ท. งั หมดจํานวน 64 คน ในจํานวนนี.มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจําที1ปฏิบตั ิงานจริ ง 59 คนหลักฐานคือรายงานประจําปี 2551( 4.4.1.8)
มีงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่ จาํ นวน 7 ชิ. น ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที1
ตีพิมพ์เผยแพร่ คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 59 คน ร้อยละ 11.86 (7*59/100 = 11.86)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.4.1
ร้อยละ
ร้อยละ 11.86

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
4.4.1
ร้อยละ
ร้อยละ 7.14

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ 10

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 11.86

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
เนื1 องจากคณะวิทยาการจัดการมีนกั ศึกษาที1สนใจมาเรี ยนเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์ใน
คณะต้องรับภาระการสอนหลายหมู่เรี ยนและจํานวนชัว1 โมงก็มากตามไปด้วย จึงทําให้อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการทําวิจยั รวมถึ ง การสร้ างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั และได้รับ การจดทะเบี ย นทรั พย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุสิทธิ บตั รหรื อนําไปใช้ประโยชน์ท. งั ในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายที1จะรับอาจารย์เพิ1มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้ลดลง
พัฒนาอาจารย์ดา้ นงานวิจยั สนับสนุ นการเผยแพร่ และตีพิมพ์งานวิจยั งานสร้างสรรค์รวมถึงงานวิชาการ
อย่างต่อเนื1อง
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.4.1.1.1 หนังสื อ CPD&Account และหนังสื อ สยามวิชาการ เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
4.4.1.1.2 หนังสื อ “การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์”และมองเรื1 องให้เห็นภาพ : ภาพสะท้อน
สังคมจากเรื1 องสั.นยุควิกฤติเศรษฐกิจเขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
4.4.1.1.3 หน้าเว็บไซต์ www.se-ed.com (โฆษณาขายหนังสื อ “การสื1 อสารเพื1อการพัฒนาท้องถิ1น”
เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร)
4.4.1.1.4 หนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์
4.4.1.1.5 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.6 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.7 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.8 รายงานประจําปี 2551
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 4
ตัวบ่งชี.

รายละเอียด

คะแนน
สกอ.

สมศ.

การบรรลุเป้ าหมาย
ก.พ.ร.

(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
3
-

4.1

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

4.2

มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

1

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

4.3.1

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

-

1

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

4.3.2

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

-

1

-

บรรลุเป้ าหมาย

4.3.3

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1ได้รับทุนทําวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

-

1

-

บรรลุเป้ าหมาย

4.3.4

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1ได้รับทุนทําวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้
ประโยชน์ท. งั ในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

1

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

1

-

บรรลุเป้ าหมาย

1.75

1.4

0

4.3

4.4

4.4.1

ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ และ/หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท. งั ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
เฉลีย
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บรรลุเป้ าหมาย

องค์ ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชี'ที 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
แผนที1กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที1กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื1อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยน
การสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื1อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื1น ๆ ของสถาบัน
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 การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงาน ผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี.
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานการบริ การทางวิชาการแก่สังคมโดย
จัดทําไว้ในยุทธศาสตร์ ของคณะฯ (5.1.1.1) เพื1อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
(5.1.1.2)
2. มีอาจารย์ของคณะฯ ไปเป็ นกรรมการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมตามแผนที1กาํ หนด
เช่น “โครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน : IMC” สําหรับอาจารย์ผสู ้ อน
นิเทศศาสตร์ และอาจารย์ผสู ้ อนด้านการตลาดทัว1 ประเทศ จัดอบรมที1โรงแรมเสนาเพลส กทม. (5.1.2.1)
มีคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิ จ (UBI) (5.1.2.2) มีกรรมการตรวจประเมิ น
สถานที1ผลิตและเก็บตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน (5.1.2.3) เป็ นวิทยากรบรรยายโครงการสร้างความ
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สามัค คี ใ นหน่ ว ยงานของบริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมการบิ น จํา กัด (5.1.2.4) เป็ นวิ ท ยากรบรรยายเรื1 อ ง
“Marketing Strategies” ให้กบั สํานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (5.1.2.5) มีศูนย์อบรมทางด้าน
บัญชีตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี (5.1.2.6)
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยยึด
หลักเกณฑ์ตามระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัย (5.1.3.1)
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที1กาํ หนด (5.1.4.1)
5. มีการนําผลสรุ ปการประเมินไปปรั บปรุ งการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมโดยการเขี ยนทั.ง
ข้อดี ข้อเสี ย และข้อควรปรั บ ปรุ ง เพื1 อนํา ไปพัฒนาต่ อไป และในโปรแกรมวิช าการบัญชี ได้มี ก าร
ร่ วมมือกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เกี1ยวกับเรื1 องประเด็นที1น่าสนใจในการให้บริ การ
วิชาการ โดยได้มีการติดต่อว่าหัวข้อที1จดั บริ การจะต้องมีการเปลี1ยนแปลงปรับปรุ งอย่างไรเพื1อให้ทนั ต่อ
มาตรฐานด้านการบัญชีที1เปลี1ยนไป ซึ1 งได้มีการนําข้อคิดเห็นจากแบบประเมินมาปรับปรุ งเปลี1ยนแปลง
แก้ไขในโครงการใหม่ ๆ ซึ1 งผลการเปลี1ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นได้จากปริ มาณผูเ้ ข้าอบรมวิชาการใน
รอบที1ผา่ นมาเพิ1มมากขึ.น ซึ1 งเป็ นบุคคลภายนอกถึง 70 คน (5.1.5.1)
6. มีการจัดทําแผนการเชื1 อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรี ยน
การสอน หรื อการวิจยั โดยนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน เช่ น โครงการอบรมการสร้างทีมงานสามารถ
นํามาบูรณาการใช้กบั วิชาองค์การและการจัดการ และวิชามนุ ษย์สัมพันธ์ในองค์การ (5.1.6.1) มีการทํา
วิจยั ในหัวข้อที1เกี1 ยวข้องกับการให้บริ การวิชาการ เช่ น วิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่าง
ธุ รกิ จขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.6.2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ของ
ธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม (5.1.6.3)
ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม (5.1.6.4)
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิ และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื1อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ทางศูนย์อบรมด้าน
บัญ ชี ไ ด้มี ก ารสอบถามไปยัง สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี เ กี1 ย วกับ หัว ข้อ การอบรมที1 น่ า สนใจเพื1 อ ให้ ต รงกับ
ข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และเพื1อให้ทนั ต่อมาตรฐานด้านการบัญชีที1เปลี1ยนแปลง (5.1.7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ระดับ 7
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.1
ระดับ
ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน
เป้าหมาย
2551
ระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีแผนงานและเป้ าหมายที1ชดั เจนที1จะออกไปบริ การวิชาการให้แก่สังคม
รวมทั.งมีทีมงานจากคณาจารย์ที1เข้มแข็ง จะเห็นได้วา่ ในปี การศึกษา 2551 มีการขยายฐานการให้บริ การ
วิชาการไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุ ขจังหวัด ผูจ้ ดั ทําบัญชี ธุรกิจเอกชน องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาสังคมและความมัน1 คงของมนุษย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา :
ทางคณะวิทยาการจัดการ ควรให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื1 องและพยายามสร้ างการ
รับรู ้ให้กบั สังคมและท้องถิ1นในเรื1 องการให้บริ การวิชาการ ซึ1 งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที1ดี และสามารถ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือได้อย่างเข้มแข็งอันจะนํามาซึ1 งโจทย์วิจยั และการบริ การวิชาการในด้านอื1นๆ
ต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการปี 2551
5.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
5.1.2.1 โครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)
5.1.2.2 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการให้คาํ ปรึ กษาของUBI
5.1.2.3 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชน
5.1.2.4 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร “การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน” บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
5.1.2.5 หนังสื อราชการที1 ศธ 0528.13/1335 สํานักการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรี ยนเชิญ ดร.แสงแข
เป็ นวิทยากร
5.1.2.6 โครงการอบรมด้านบัญชี
5.1.3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บริ การวิชาการ
5.1.3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเกี1ยวกับการจัดอบรมให้บุคคลภายนอก
5.1.3.3 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชน
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.3.4
คําสั1งแต่งตั.งกรรมการให้คาํ ปรึ กษาของUBI
5.1.4.1
วิจยั ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการ ,สรุ ปผลการประเมินโครงการต่าง ๆ
5.1.5.1
แบบสรุ ปโครงการจัดอบรมโครงการ
5.1.6.1
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
5.1.6.2
งานวิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5.1.6.3
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบบัญชี
กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม
5.1.6.4
ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม
5.1.7.1
แบบสรุ ปการประเมินผลการจัดอบรมโครงการ
ตัวบ่ งชี'ที 5.1.1 มีการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและวิชาชี พมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมารใช้ในการเรี ยนการ
สอนอย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั อย่าง
น้อย 1 โครงการ
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับการบริ การวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย 1
โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 2 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ
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ผลการดําเนินการ :
1. มีแผน ในการนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ซึ1 งได้เขียนแผนไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาองค์การและการจัดการ
(5.1.1.1.1) วิชาการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม (5.1.1.1.2)
2. มีการนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนจํานวน 4 โครงการ คือ
(1) โครงการอบรม “มนุ ษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม” ให้กบั อบต.นํามาใช้ในการ
เรี ยนการสอนวิชาองค์การและการจัดการและวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ (5.1.1.2.1)
(2) โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้ างความสามัคคี ในหน่ วยงาน” บริ ษทั อุตสาหกรรม
การบิน จํากัด นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ(5.1.1.2.2)
(3) โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ “การพัฒนาที มงานเพื1อสร้ างความเป็ นเลิ ศสู่ ชุมชน”
นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาการสร้างทีมงาน (5.1.1.2.3) และ
(4) โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉับบที1 35 นํามาใช้ในการ
เรี ยนการสอนวิชา การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี (5.1.1.2.4)
3. มีการนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการวิจยั 3
โครงการ คือ (1)หัวข้อวิจยั “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุ นจาก สกว. และมหาวิทยาลัย จากการไปตรวจประเมินสถานที1
ผลิตและเก็บตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจและจากการเป็ นที1ปรึ กษาโครงการอบรมการจัดทําบัญชี และวิเคราะห์
ต้นทุน (5.1.1.3.1) (2) หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุ นจาก สกว. และ
มหาวิทยาลัย จากการไปตรวจประเมิ นสถานที1ผลิ ตและเก็บตัวอย่างกลุ่ มวิสาหกิ จและจากการเป็ นที1
ปรึ กษาโครงการอบรมการจัดทําบัญชี และวิเคราะห์ตน้ ทุน (5.1.1.3.2) (3) หัวข้อ “ปั จจัยที1ส่งผลในการ
บริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. และมหาวิทยาลัย จาก
การไปตรวจประเมินสถานที1ผลิตและเก็บตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจ (5.1.1.3.3)
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั จํานวน 3 โครงการคือ
(1) วิจยั “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิ จขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม” นํามาใช้ในวิชาการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม (5.1.1.4.1)
(2) วิจ ัย “การใช้ป ระโยชน์ จากข้อมู ล ทางบัญชี ข องธุ รกิ จขนาดย่อม เพื1 อ กํา หนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม” นํามาใช้ในวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบ
การวิชาชีพการบัญชี (5.1.1.4.2)
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(3) ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐมนํามาใช้ใน
วิชาการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม (5.1.1.4.3)
5. มีการบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับการบริ การวิชาการ/วิชาชี พจํานวน
10 โครงการ (5.1.1.5.1) ถึง (5.1.1.5.10)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.1
ระดับ
ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.1.1
ระดับ
ระดับ 5

เป้าหมาย
2551
ระดับ 3

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยการมีแผนในการให้บริ การวิชาการและวิชาชี พอย่างต่อเนื1 องและ มีการนํามาบูรณา
การเข้ากับการเรี ยนการสอน ในรายวิชาที1เกี1 ยวข้อง และนําโจทย์ของการบริ การวิชาชี พมาทําวิจยั เพื1อ
พัฒนาซึ1 งกันและกัน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ ควรมีการนําเสนอผลงานจากการบริ การวิชาการให้กบั คณาจารย์ เพื1อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื1อง และเกิดการกระตุน้ ให้มีการบริ การวิชาการมากขึ.น ซึ1 งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1.1 แผนการที1กาํ หนดไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละวิชา
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
แนวการเรี ยนรู ้วชิ ามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการสร้างทีมงาน
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านบัญชี
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
5.1.1.1.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.2.1 โครงการอบรม “มนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม” ให้กบั อบต.
5.1.1.2.2 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากรของบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด “การสร้างความ
สามัคคีในหน่วยงาน”
5.1.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.1.1.2.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35
5.1.1.2.5 - แนวการเรี ยนรู ้รายวิชา องค์การและการจัดการ
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ ามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการสร้างทีมงาน
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านบัญชี
5.1.1.3.1 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.3.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.1.3.3 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
5.1.1.4.1 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.4.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.4.3 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
5.1.1.5.1 โครงการอบรม “มนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม” ให้กบั อบต.
5.1.1.5.2 โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน” บริ ษทั อุตสาหกรรม
การบิน จํากัด
5.1.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.1.1.5.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.1.5.5 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.1.5.6 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
5.1.1.5.7 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบ
การเงิน
5.1.1.5.8 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.5.9 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.1.5.10 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
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ตัวบ่ งชี'ที 5.1.2 ระดับความสํ าเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของสถาบัน (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : 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 ้ที1เกิดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 1 – 2 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ
ผลการดําเนินการ :
1. มี แ ผนในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการโดยได้ก ํา หนดไว้ใ นยุ ท ธศาสตร์ ค ณะวิ ท ยาการจัด การ
(5.1.2.1.1)
2. มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการ โดยอาจารย์
ในคณะฯได้ออกไปให้บริ การวิชาการแก่สังคม เช่น เป็ นวิทยากรให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ (5.1.2.2.1) เป็ น
ผูต้ รวจประเมิ น สถานที1 ผ ลิ ต ของผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จชุ ม ชนโดยร่ ว มมื อกับ สาธารณสุ ข จัง หวัด
นครปฐม (5.1.2.2.2) เป็ นผูต้ รวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน1 คง
ของมนุษย์ (5.1.2.2.3) เป็ นผูป้ ระเมินความพึงพอใจของ อบต. ใช้หลักฐานรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของ อบต. (5.1.2.2.4)
3. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมใน
การให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 3 โครงการ คือหลังจากที1กรรมการได้ไปตรวจประเมิ น
สถานที1 ผ ลิ ตของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุ มชน พอเห็ นปั ญหาของชุ มชนจึ งได้พฒั นาเป็ นโจทย์วิจยั
หัวข้อ
(1) “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับธุ รกิ จ
ขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม” (5.1.2.3.1)
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(2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบบัญชี
กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม (5.1.2.3.2)
(3) ปั จจัยที1 ส่ง ผลในการบริ หารจัดการธุ รกิ จกล้วยไม้ ในจัง หวัดนครปฐม” ทั.ง 3
โครงการนี.มีนกั ศึกษาร่ วมทําวิจยั ด้วย (5.1.2.3.3)
4. มีผลงานวิจยั /ผลงานสร้างสรรค์หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที1เกิดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ คือ
(1) หัวข้อวิจยั “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กับธุ รกิจขนาดย่อม : กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม” (5.1.2.4.1)
(2) หัว ข้อ “การใช้ประโยชน์ จากข้อมู ลทางบัญชี ข องธุ รกิ จขนาดย่อม เพื1อกํา หนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม” (5.1.2.4.2)
(3) หัวข้อ “ปั จจัยที1 ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิ จกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม”
(5.1.2.4.3)
5. เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุ มชน คือเกิ ดเครื อข่าย
ระหว่าง อบต. ลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที1เกิ ดเครื อข่ายกับ อบต. สื บเนื1 องจากคณะมี
โครงการประเมินความพึงพอใจของ อบต. ในจังหวัดนครปฐม ทําให้คณะฯ เกิดเครื อข่ายกับ อบต.
ลําพญา โดยร่ วมกันตั.งโจทย์วิจยั เพื1อร่ วมกันพัฒนาความเข้มแข็งของชุ มชน และพัฒนาสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันจนได้รับการอนุมตั ิทุนจาก สกว. จํานวน 6 โครงการ คือ
(1) การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพญา
อ.บางเลน จ. นครปฐม (5.1.2.5.1)
(2) แนวทางการสร้ า งเครื อข่ า ยทางธุ รกิ จท่ องเที1 ย วโดยชุ ม ชนของตลาดนํ.า ลํา พญา
(5.1.2.5.2)
(3) แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการในการ
จัดการตลาดนํ.าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.5.3)
(4) การศึกษาและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : พิพิธภัณฑ์พ.ืนบ้าน
ตลาดนํ.าวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม(5.1.2.5.4)
(5) การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.5.5)
(6) รู ป แบบการจัด การการสื1 อ สารที1 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื1 อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อชุ มชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(5.1.2.5.6)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.2
ระดับ
ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.1.2
ระดับ
ระดับ 5

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
2551
ปี การศึกษา 2551
ระดับ 3
ผ่าน ระดับ 5

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีแผนและโครงการในการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนิ นการจัดส่ งอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ออกไป
ให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื1องทุกปี และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชนต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัดการควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้อาจารย์ใ นคณะวิท ยาการจัดการ
ออกไปให้บริ ก ารวิช าการแก่ สังคมอย่า งต่อเนื1 องทุ กปี พร้ อมสร้ างเครื อข่ายชุ มชนต่าง ๆ เพื1อพัฒนา
ส่ งเสริ ม และสนับสนุนชุมชนและสังคมต่างๆ ให้เกิดการพัฒนามากยิง1 ขึ.นไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5.1.2.2.1 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากรของบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
5.1.2.2.2 คําสั1งกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัด
นครปฐม
5.1.2.2.3 คําสั1งให้อาจารย์ไปราชการ ประเมินศูนย์พฒั นาสังคมและนิคมสร้างตนเอง
5.1.2.2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ อบต.
5.1.2.3.1 สรุ ปงานวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.3.2 สรุ ปงานวิจยั “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบ
บัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.3.3 สรุ ปงานวิจยั “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.1 สรุ ปงานวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
5.1.2.4.2 สรุ ปงานวิจยั “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบ
บัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.3 สรุ ปงานวิจยั “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.5.1 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพญา อ.บางเลน จ.
นครปฐม โดย อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
5.1.2.5.2 เค้าโครงวิจยั แนวทางการสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจท่องเที1ยวโดยชุมชนของตลาดนํ.าลําพญา โดย
อ.สุ รภัทร แจ้งดี
5.1.2.5.3 เค้าโครงวิจยั แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการในการ
จัดการตลาดนํ.าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย อ.ดวงใจ คงคาหลวง
5.1.2.5.4 เค้าโครงวิจยั การศึกษาและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : พิพิธภัณฑ์พ.ืนบ้าน
ตลาดนํ.าวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย อ.กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
5.1.2.5.5 เค้าโครงวิจยั การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม โดย อ.มาลินี นาคใหญ่
5.1.2.5.6 เค้าโครงวิจยั รู ปแบบการจัดการการสื1 อสารที1มีประสิ ทธิ ภาพเพื1อสร้างการมีส่วนร่ วมขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิช
ตัวบ่ งชี'ที 5.2 : ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีมีส่วนร่ วมในการบริการทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที
ปรึกษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24
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คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 25

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ หรื อ
ระดับนานาชาติ เช่ น เป็ นกรรมการตรวจประเมิ น ศูนย์พฒั นาสั งคม เป็ นผูต้ รวจประเมิ น ประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมู่ บ ้า นจอมบึ ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นที1ปรึ กษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็ นกรรมการวิชาการ ได้แก่ เป็ น
กรรมการในการจัดทํายุทธศาสตร์ จงั หวัดนครปฐม กรรมการวิชาชี พในระดับชาติ ได้แก่ เป็ นที1ปรึ กษา
ศูนย์ธุรกิ จ เป็ นวิทยากร จํานวน 31 คน ต่ออาจารย์ประจํา 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.44 (31*
64/100=48.44) (5.2.3.1 – 5.2.3.8)
ตารางที 5.2
ลําดับ

ตารางแสดงการให้ บริการวิชาการแก่ สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รายนามอาจารย์

กรรมการวิชาการ

1

รศ.โสรัจ กายบริ บูรณ์

2
3

ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
ผศ.ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

4
5

ผศ.ดร.จันทนา โรจน์รุ่ งศศิธร
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

6

ผศ.ปิ ยะพร บุญเพ็ญ

7

ผศ.ศักดิชัย สหกุลบุญญรักษ์

8
9

ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
-กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที1เพื1อให้มีหรื อ
เลื1อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด สมุทรสงคราม
ผศ.ดร.สุ กรี แก้วมณี
ผูท้ รงคุณวุฒิกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรรมการศูนย์ที1ปรึ กษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัดขอนแก่นและสกลนคร
-ผูป้ ระเมินนิ คมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
อ.สุ กฤตา ชัชวาลกิจกุล
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏ เพชรบุรี
ดร.ไพรัช มากกาญจนภุล
-กรรมการตรวจวิทยานิ พนธ์
- ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด นครปฐม

10

11

12

- กําหนดตําแหน่งวิชาการ
- กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฎิบตั ิ
หน้าที1เพื1อให้มีหรื อเลื1อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
กําหนดตําแหน่งวิชาการ
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏรําไพพรรณี
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏ เพชรบุรี
- ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัดนนทบุรี
กําหนดตําแหน่งวิชาการ
-กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที1เพื1อให้มีหรื อ
เลื1อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
-กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที1เพื1อให้มีหรื อ
เลื1อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
-กรรมการประเมินผลงานที1เกิดจากการปฎิบตั ิหน้าที1เพื1อให้มีหรื อ
เลื1อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
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กรรมการวิชาชีพ

-คณะกรรมการบทความวิชาการ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-

-

-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ลําดับ
รายนามอาจารย์
13 อ.พงษ์สนั ติ ตันหยง
14 อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์

15

ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช

16
17

อ.ดร. สุ ชาดา แสงดวงดี
อ.ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช

18

อ.ผ่องใส สิ นธุสกุล

19
20
21
22
23
24

อ.ดวงใจ คงคาหลวง
อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
อ.บุษบงค์ สุ วรรณะ
อ.สุ ทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
อ.ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ แก้ว
อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

25

อ.สมใจ เภาด้วง

26
27
28
29
30
31

อ.สิ ริพงศ์ ไชยชนะ
อ.แพรวพรรณ ตรี ช. นั
อ.วันเพ็ญ คงวัฒนกุล
อ.วีรกิจ อุฑารสกุล
อ.จันทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา
อ.ธนพล ฐานาริ ยชัย

กรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาชี พ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-ประเมินคุณภาพเอกสารทางวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิ คราชบุรี
- ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด เชี ยงราย
-กรรมการของฑูตสันติภาพโลก
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการของฑูตสันติภาพโลก
-กรรมการของฑูตสันติภาพโลก
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด ตากและ พะเยา
-ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรีและ
อ่างทอง
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเพชรบุรี
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด อ่างทอง
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด ยโสธร
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด ร้อยเอ็ด
-ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด หนองบัวลําภู
ผูป้ ระเมินศูนย์พฒั นาจังหวัด สุ รินทร์
-ผูป้ ระเมินนิ คมสร้างตนเองปราสาท

-สมาคมสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)

-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการชุมชนสระบัว
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื1 อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 48.44

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 30.95
ร้อยละ 25
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 48.44

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็ นกรรมการบริ การวิชาการและเป็ นวิทยากรบรรยายให้กบั
งานบริ การวิชาการแก่สังคมในระดับชาติหรื อนานาชาติ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.44
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯได้ออกไป
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.3.1 รายงานผลการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมและนิคมสร้างตนเอง
5.2.3.2 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
5.2.3.3 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
5.2.3.4 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.2.3.5 คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์ที1ปรึ กษาของผูร้ ับการบ่มเพาะ
5.2.3.6 หนังสื อเชิ ญไปเป็ นกรรมการของฑูตสันติภาพโลก
5.2.3.7 รายงานผลการปฎิบตั ิราชการคํารับรองการปฎิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551 (12 เดือน)
5.2.3.8 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิ การการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
สื1 อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
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ตัวบ่ งชี'ที 5.3 : ร้ อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชี พทีต อบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : 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 :
คณะวิทยาการจัดการมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ มีกิจกรรมหรื อ
โครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที1ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุ มชน ประเทศชาติ และนานาชาติจาํ นวนทั.งหมด 27 โครงการ เฉลี1ยต่ออาจารย์ประจํา 64
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.19 (27*64/100=42.19) (5.3.3.1- 5.3.3.27)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 42.19

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 41.86

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ 35

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 42.19

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมหรื อโครงการที1ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที1ตอบสนอง
ความต้องการแก่สังคม ชุ มชน ที1ดาํ เนิ นการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ จํานวนทั.งหมด 27โครงการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะส่ งเสริ ม สนับสนุ นและผลักดันให้อาจารย์จดั กิจกรรมหรื อโครงการที1
จัดขึ.นเพื1อให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมและชุ มชนหรื อเพื1อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุ มชน
ประเทศชาติ และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การบริ การที1เหนื อชั.น”
5.3.3.2 โครงการสร้างเยาวชนสู่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที1ยวจังหวัดนครปฐม
5.3.3.3 โครงการส่ งเสริ มคุณค่าและอนุรักษ์สวนป่ าสมุนไพร วัดปลักไม้ลาย
5.3.3.4 โครงการเสริ มสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ ชุมชนทัพยายท้าว
5.3.3.5 โครงการผักตบชวาแปรรู ปสู่ เยาวชน
5.3.3.6 โครงการการตลาดเพื1อสังคม
5.3.3.7 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.3.3.8 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.3.3.9 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.3.3.10 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.3.3.11 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบการเงิน
5.3.3.12 โครงการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 67 (อ.พิชามญชุ์)
5.3.3.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.3.3.14 โครงการประเมินสถานที1ผลิตวิสาหกิจชุมชนและคําสั1งแต่งตั.งอาจารย์
5.3.3.15 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(โปรแกรมวิชาการจัดการทัว1 ไป)
5.3.3.16 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 28 (อ.ผ่องใส)
5.3.3.17 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 37 (อ.ดวงใจ)
177

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.18 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 70 (อ.ผ่องใส, อ.ณัชชา)
5.3.3.19 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมนิคมสร้างตนเองจังหวัดกาฬสิ นธุ์ (ผศ.ดร.สุ กรี )
5.3.3.20 โครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน
5.3.3.21 โครงการบริ การวิชาการตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก
5.3.3.22 โครงการบริ การวิชาการ ที1ปรึ กษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
5.3.3.23 เชิญ ผศ.ดร.สุ กรี แก้ว เป็ นวิทยากรโครงการ “วิพากษ์เครื1 องมือประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
โดยตัวแทนระดับเขต”
5.3.3.24 โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที1เหนือชั.น”
5.3.3.25 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการ UBI
5.3.3.26 โครงการวิจยั การพัฒนาการเก็บค่าบริ การนํ.าประปาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองดิน
แดง
5.3.3.27 การให้บริ การเคเบิลทีวขี องประเทศไทยในปั จจุบนั
ตัวบ่ งชี'ที 5.4 : ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 85

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมี การให้บริ การทางวิชาการแก่ สัง คมตามแผนหรื อโครงการในการ
ให้บริ การทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บบริ การ เพื1อสะท้อนถึ งคุ ณภาพของโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พของ คณะวิทยาการ
จัดการว่ามีมากน้อยเพียงใด อันนําไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ งเพื1อให้สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
และชุมชน โดยได้ค่าเฉลี1ยความพึงพอใจในการใช้บริ การของทั.ง 15 โครงการเท่ากับร้อยละ 85.07
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์) สรุ ป ผลการประเมิ น การ
โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน” ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 1 โครงการ โดยมี ระดับความพึงพอใจคิดเป็ น ร้ อยละ
90.20 (5.4.3.1)
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โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การตลาด) สรุ ปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 1 โครงการ โดยมีระดับความพึงพอใจคิด
เป็ นร้อยละ 87.0 (5.4.3.2)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สรุ ปผลการประเมินการบริ การทางวิชาการแก่สังคมได้รับความพึง
พอใจจากผูร้ ับบริ การโดยได้ค่าเฉลี1ยความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทั.ง 5 โครงการมากกว่าร้อยละ 85.71
( 5.4.3.3- 5.4.3.7)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี) สรุ ปผลการประเมินการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการ โครงการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ตลอดจนจัด
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ จากจํานวนผูเ้ ข้าอบรมที1ตอบแบบสอบถามทั.งสิ. นในจํานวน
5 โครงการ โดยได้ค่าเฉลี1ยความพึงพอใจในการใช้บริ การของทั.ง 5 โครงการเท่ากับร้อยละ 75.66
(5.4.3.8- 5.4.3.12)
ผลสรุ ปความพึงพอใจโครงการสัมมนาและรั บรองมาตรฐานสถานที1ผลิ ตวิสาหกิ จผลิ ตภัณฑ์
สุ ขภาพชุมชนจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 95.4 (5.4.3.13)
ผลสรุ ปความพึงพอใจโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การมนุ ษย์สัมพันธ์ กบั การเป็ นทีม อบต.ทัพ
หลวง ร้อยละ 81.3 (5.4.3.14)
ผลสรุ ปความพึงพอใจโครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน ร้อยละ
80.20 (5.4.3.15)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.4
ร้อยละ
ร้อยละ 85.07

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.4
ร้อยละ
n/a

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ 85

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 85.07

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คมตามแผนหรื อโครงการในการ
ให้บริ การทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บบริ การ เพื1อสะท้อนถึ งคุ ณภาพของโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พของ คณะวิทยาการ
จัดการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การ
วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจะพัฒนาระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ให้มากกว่าเดิม เพื1อสะท้อนถึงคุณภาพของโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพของ คณะวิทยาการ
จัดการ อันจะนําไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ งเพื1อให้สนองตอบต่อความต้องการของสังคม และชุมชนต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนา
ทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.4.3.2 สรุ ปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม
5.4.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การบริ การที1เหนื อชั.น”
5.4.3.4 โครงการสร้างเยาวชนสู่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที1ยวจังหวัดนครปฐม
5.4.3.5 โครงการส่ งเสริ มคุณค่าและอนุรักษ์สวนป่ าสมุนไร วัดปลักไม้ลาย
5.4.3.6 โครงการเสริ มสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ ชุมชนทัพยายท้าว
5.4.3.7 โครงการผักตบชวาแปรรู ปสู่ เยาวชน
5.4.3.8 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.4.3.9 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้านต้นทุนใหมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5.4.3.10 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบการเงิน
เพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในกาบริ หารธุ รกิจ
5.4.3.11 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การบริ หารและ
ควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.4.3.12 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบการเงิน
5.4.3.13 โครงการสัมมนาและรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครปฐม
5.4.3.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการมนุษย์สัมพันธ์กบั การเป็ นทีม อบต.ทัพหลวง
5.4.3.15 โครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
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ตัวบ่ งชี'ที 5.5 : จํานวนแหล่ งให้ บริการทางวิชาการและวิชาชี พทีไ ด้ รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการ
ในการให้บริ การทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหล่งคือ ได้รับ
อนุ ญาตจากสภาวิชาชี พการบัญชี ให้เป็ นสถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ ต่อเนื1 องทางวิชาชี พของผูท้ าํ
บัญชี(5.5.1.1) และมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.5.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.5
แหล่ง
2 แหล่ง
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
5.5
แหล่ง
1 แหล่ง

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน
เป้าหมาย
2551
≥ 2 แหล่ง

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2 แหล่ง

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการ
ในการให้บริ การทางวิชาการน้อย ยังไม่เพียงพอตามความต้องการของสังคม ชุมชน จํานวน 2 แหล่ง
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสร้ างแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พเป็ นของตนเอง ควร
สร้ างศูนย์พฒั นาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ เพื1อให้เกิ ดการยอมรั บในระดับชาติหรื อนานาชาติ โดยให้
อาจารย์ข องคณะวิ ท ยาการจัด การ มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ หรื อ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ สร้างแหล่ง เพื1อให้คาํ ปรึ กษาและให้บริ การทางวิชาการในหลักสู ตรต่างๆ ที1เกี1ยวข้องกับ
วิชาชี พในแต่ ละสาขา ตามความต้องการของสังคม ชุ มชน และจัดทํา วารสารวิชาการเพื1อเผยแพร่
ความรู ้ และทักษะวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ1นต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.5.1.1 สถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื1 องทางวิชาชีพของผูท้ าํ บัญชี
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 5
ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน
มีการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
ระดับความสําเร็ จในการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน

5.1.1

5.1.2

สกอ.

คะแนน
สมศ.

ก.พ.ร.

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 5.00)

3

-

-

-

3

-

-

3

-
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การบรรลุ
เป้าหมาย

สกอ.

คะแนน
สมศ.

ก.พ.ร.

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 5.00)

ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

5.2

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1มีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม เป็ นที1ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา

3

-

-

5.3

ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการ
บริ การทางวิชาการและวิชาชีพที1
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา

3

-

-

5.4

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่งให้บริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพที1ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
(เฉพาะสถาบันที1เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย

3

-

-

1

-

-

2.6

3

5.5
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การบรรลุ
เป้าหมาย

องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี'ที 6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที1ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มี ก ารกํา หนดกิ จกรรมหรื อโครงการที1 เป็ นประโยชน์ ส อดคล้องกับ แผนงานและมี ก าร
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื1อง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื1นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั.งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและ
ต่อเนื1อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี1ยวชาญ และมีผลงานเป็ นที1
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที1
หรื อเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม ในระดับต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ให้การบริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการมี การกําหนดนโยบายการทํานุ บาํ รุ งศิ ล ปวัฒนธรรมที1 ชัดเจนและมี
แผนงานรองรับ (6.1.1.1. แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ, 6.1.1.2. กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ, 6.1.1.3.
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2551)
2. คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารกํา หนดโครงการที1 ส อดคล้อ งกับ แผนงานและมี ก ารดํา เนิ น
กิ จกรรมอย่างต่อเนื1 อง อาทิเช่ น โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ย่อมเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี , โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551, โครงการคุณธรรมนํา
ความรู ้ “จริ ย ธรรมกับ ธุ รกิ จ ” ประจํา ภาคเรี ย นที1 2/2551, โครงการค่ า ยศี ล ธรรมแห่ ง ความสํ า เร็ จ ,
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โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเพื1อการฝึ กประสบการณ์ “จริ ย ธรรมกับ การดําเนิ น ชี วิต” , โครงการ
ฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ ความสําเร็ จ ครั.งที1 4 เรื1 อง “โครงการฟื. นฟู
ศีลธรรมโลก”, โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กฯ พิธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ, โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ, โครงการวัดสวยด้วย 5ส., กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสาน
ประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ู งอายุ, พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว เป็ นต้น (6.1.2.1)
3. คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมเกี1ยวกับการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจด้านอื1นๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา (6.1.3.1) และมีการบูรณาการการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรี ยนการสอน ในรายวิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจ (6.1.3.2)
4. คณะวิทยาการจัดการมีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
โดยการให้ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ที1มีหนังสื อเชิญคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาไป
ร่ วมงาน (6.1.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
6.1
ระดับ
ระดับ 4
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
6.1
ระดับ
ระดับ 4

เป้าหมาย
2551
ระดับ 3

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการกําหนดนโยบายชัดเจนปฏิบตั ิได้ และมีแผนรองรับ มีการกําหนด
กิจกรรมและโครงการที1เป็ นประโยชน์ สอดคล้องกับแผนงาน ดําเนิ นกิจกรรมอย่างต่อเนื1 อง มีการบูรณา
การงานด้านการทํานุ บํารุ งศิ ลปวัฒนธรรม กับภารกิ จด้านอื1 นๆ เช่ น ด้านการสอนวิชาจริ ยธรรมทาง
ธุ รกิจ มีการส่ งเสริ มด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง พัฒนาระบบและ
กลไกในการทํานุ บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.2 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.3 สรุ ปผลการดําเนินงาน / การใช้งบประมาณของโปรแกรมในคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี 2551
6.1.2.1 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
2) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
3) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
6) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
7) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กฯ พิธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟังธรรมะ
8) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
9) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
10)อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
11)โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
12)กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
13)พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว

14)สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC) ครั.ง
ที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
15)กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16)โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.3.1 1) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
2) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
3) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
6) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
6.1.3.2 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วิชา จริ ยธรรมทางธุรกิจ (อ.จันทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา)
6.1.4.1

หนังสื อราชการที1 ศธ 0546/0076 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์

ตัวบ่ งชี'ที 6.1.1 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14

คะแนน 2
15 – 19

คะแนน 3
≥ 20

ผลการดําเนินการ :
คณะวิ ท ยาการจัด การได้ด ํา เนิ น การจัด กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์ พัฒ นา และสร้ า งเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมตามแผนที1กาํ หนดไว้ 12 กิจกรรม (6.1.1.1.1) รวมถึงกิจกรรมที1ไม่ได้
ระบุ ไว้ในแผนอี ก 10 กิ จกรรม เป็ นจํานวนทั.ง หมด 22 กิ จกรรม (6.1.1.1.3) นอกจากนี. นักศึ กษาใน
คณะฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมกับทางมหาวิทยาลัยอีกจํานวน 8
กิ จกรรม (6.1.1.1.2) รวมทั.ง สิ. น 30 กิ จกรรม คิ ดต่ อจํา นวนนักศึ กษาเต็ม เวลาเที ย บเท่า จากรายงาน
ประจํา ปี คณะวิท ยาการจัด การ ประจํา ปี 2551 (6.1.1.1.1) จํา นวน 3,378 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 2.16
เนื1 องจาก คณะวิทยาการจัดการมี นกั ศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็ นจํานวนมาก เมื1 อคิดเทียบกับจํานวน
กิจกรรม จึงมีสัดส่ วนอยูใ่ นระดับที1นอ้ ย ดังนี.
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30 x 100 คิดเป็ น ร้อยละ 0.89
3,378
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
6.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 0.89
0 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
6.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ 1.87
ร้อยละ 15
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
0 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
ร้อยละ 0.89
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้กบั นักศึกษาในคณะฯ ในสัดส่ วนที1นอ้ ย เนื1องจากนักศึกษามีจาํ นวนมาก
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะหาแนวทางในการจัดกิ จกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนา และสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษาในสัดส่ วนที1มากขึ.น
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.1.1.3 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
2) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
3) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
6) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
7) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อการเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ
8) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
9) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
10) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
11) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
12) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
13) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
14) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
15) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
17) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
18) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
19) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
20) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1.3 21) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ตัวบ่ งชี'ที 6.1.2 ร้ อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้ างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่ อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั'งหมด (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
20

คะแนน 2
22.5

คะแนน 3
25

คะแนน 4
27.5

คะแนน 5
30

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการ / กิ จกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมทั.งหมด 22 โครงการ (6.1.2.1.1 และ 6.1.2.1.3) และกิจกรรมเกี1ยวกับการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมที1จดั โดยมหาวิทยาลัยอีก 8 โครงการ (6.1.2.1.2) รวมจํานวนทั.งสิ. น 30 โครงการ โดยคิดต่อ
จํานวนโครงการทั.งหมด 128 โครงการ (6.1.2.1.1 , 6.1.2.1.2 และ 6.1.2.1.3) ดังนี.
ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย
(โครงการ)

โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการทั.งหมด

โครงการ / กิจกรรมของคณะ

8
22

ในแผนงาน

นอกแผนงาน

รวม
(โครงการ)

12
96

10
10

30
128

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ กพร.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
6.1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 23.44
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
เป้าหมาย
6.1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 34.75
ร้อยละ 25
ร้อยละ 23.44
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาํ เนินการจัดโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับกิจกรรมที1นกั ศึกษาในคณะฯ ได้เข้าร่ วมกับมหาวิทยาลัย ถือว่า
มีสัดส่ วนที1นอ้ ย เมื1อเทียบกับจํานวนกิจกรรมทั.งหมด
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะส่ งเสริ มและเพิ1มกิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้าน
อื1นๆ ในสัดส่ วนที1มากขึ.น ตามแผนงานที1ได้กาํ หนดไว้อย่างเป็ นระบบ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.2.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.2.1.3 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
2) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
3) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
6) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
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หมายเลข

หลักฐานแสดง

6.1.2.1.3

7) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อการเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ
8) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
9) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
10) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
11) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
12) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
13) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
14) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
15) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
17) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
18) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
19) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
20) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
21) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

6.1.2.1.4
6.1.2.1.5

สมุดกิจกรรมของนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2550
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ตัวบ่ งชี'ที 6.1.3 ร้ อยละเฉลีย ของนักศึกษาทีเข้ าร่ วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาทั'งหมด (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
30
35

คะแนน 3
40

คะแนน 4
45

คะแนน 5
50

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการ / กิ จกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมทั.งหมด 22 โครงการ (6.1.3.1.1 และ 6.1.3.1.3) และร่ วมกับมหาวิทยาลัยอีก 8
โครงการ (6.1.3.1.2) รวมทั.งสิ. น 30 โครงการ โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรมทุกโครงการ คิดเป็ นร้ อย
ละ 100 เพราะทุกโครงการที1จดั โดยคณะฯ เป็ นกิ จกรรมบังคับ รวมถึงกิ จกรรมของมหาวิทยาลัยที1กอง
พัฒนานักศึกษาจัดให้นกั ศึกษาทุกคน ทุกชั.นปี ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมในทุกโครงการ (6.1.3.1.4) ดังนี.
สู ตร
ผลรวมของร้อยละของ นศ. ปริ ญญาตรี ภาคปกติที1เข้าร่ วมโครงการในการอนุรักษ์ฯ
แต่ละโครงการที1เกิดขึ.นในปี งบประมาณที1ประเมิน
จํานวน
โครงการในการอนุรักษ์ฯที1มีข. ึนสําหรับ นศ. ปริ ญญาตรี ภาคปกติในปี งบประมาณที1ประเมิน

เท่ากับ

100 % x 30 = 100%
30
ทั.งนี. คณะวิทยาการจัดการได้รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ รายงานข้อมูลของปี พ.ศ. 2548, 2549
และ 2550 ดังนี.
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โครงการปี 2548 โครงการ / กิจกรรมทั'งหมด 20 โครงการ นักศึกษาเข้ าร่ วมคิดเป็ นร้ อยละ 100
ตารางที1 1 โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2548
ลําดับ
โครงการ
กิจกรรม ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
1 โครงการร่ วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ1นชุมชนเกาะแรต
1
100
2 โครงการวัดสวยด้วย 5 ส. (วัด 5 แห่งในจังหวัดนครปฐม)
1
100
3 โครงการ “ปุ๋ ยชีวภาพเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน”
1
100
4 โครงการ เพิ1มรอยยิม. ให้เกษตรกรหนองสองห้อง
1
100
5 โครงการ 20 ปี วิทยาการจัดการเพื1อชุมชน
3
100
6 โครงการ สื1 อมวลชนสัมพันธ์ ชี.นาํ ภูมิปัญญา พัฒนาก้าวไกล
1
100
7 โครงการ ตราสิ นค้า พัฒนาความคิด ชุบชีวติ ผ้าทอไผ่หูชา้ ง
1
100
8 โครงการ “ทันโลก ทันธรรม”
1
100
9 โครงการสื บสานศิลปหัตถกรรมพื.นบ้านชาวดอนทอ
1
100
10 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริ มอาชีพและออมทรัพย์เพื1อการผลิต
1
100
11 โครงการศึกษาดูงานการบริ หารจัดการเชิงท่องเที1ยว
1
100
12 โครงการศึกษาดูงานและอบรมจริ ยธรรม ณ วัดธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
1
100
13 โครงการพิธีไหว้ครู
1
100
14 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิ งหาคม
1
100
15 โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
1
100
16 โครงการพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย 14 กุมภาพันธ์
1
100
17 โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
23
100
18 โครงการรดนํ.าขอพรอาจารย์13 เมษายน
1
100
19 โครงการหล่อเทียน- แห่เทียนเข้าพรรษา
2
100
20 โครงการประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทง
2
100
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โครงการปี 2549 โครงการ / กิจกรรมทั'งหมด 42 โครงการ นักศึกษาเข้ าร่ วมคิดเป็ นร้ อยละ 100
ตารางที1 2 โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2549
ลําดับ
1

โครงการ Pure Love "รักบริ สุทธิ หยุดปั ญหา พัฒนาสังคม

2

ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
100

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สื บสานวัฒนธรรมไทย "ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก"
ธุดงค์วนั พ่อปฏิบตั ิธรรมเทิดพระเกียรติ
โครงการตอบปั ญหาธรรมะทางก้าวหน้า จ.นครปฐม
โครงการเลี.ยงอาหารเด็ก
โครงการฝึ กอบรมเพื1อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย
กิจกรรมในการอนุรักษ์สตั ว์ทะเลและสิ1 งแวดล้อม
โครงการเลี.ยงอาหารกลางวันเนื1องในวันแม่
โครงการเสริ มสร้างศิลปะวัฒนธรรมปราชญ์ชาวบ้านเส้นทางสู่บณั ฑิต
วันสิ1 งแวดลอมโลก
กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
ฝกซอมพิธีไหวครู นกั ศึกษา ภาคปกติ
พิธีไหวครู นกั ศึกษา ภาคปกติ
หลอเทียนจํานําพรรษาและงานฉลองเทียนจํานําพรรษา
ถวายเทียนจํานําพรรษา
นักศึกษาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
ฝกซอมพิธีไหวครู นกั ศึกษากศ.พป.
เปดตัวชุมนุม/ชมรม
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โครงการสะพานลอยคนเดิน
โครงการสื1 อดวงใจงามอย่างไทยด้วยการไหว้
โครงการผูห้ ญิงปลอดภัยจากรั.วมหาวิทยาลัยสู่สงั คม
สัปดาหกีฬานองใหมตานภัยยาเสพติด
วันคลายวันพระราชสมภพพระบรมโอรสาธิราชฯ
อบรมจริ ยธรรมวันแม
บริ จาคโลหิ ตเพื1อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถเนื1องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถนักศึกษาภาคปกติ
กิจกรรมโครงการสงเสริ มความตระหนักสรางภูมิคุม กันเอดส

44
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
15
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
1

100
100

27
28

โครงการ

กิจกรรม
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ลําดับ

กิจกรรม

ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม

1

100

1
3
1
1

100
100
100
100

34
35
36
37
38

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถนักศึกษา
ภาคกศ.พป.
ถวายพวงมาลา วันปยมหาราช
วันลอยกระทง
สัปดาหบริ จาคโลหิ ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
บริ จาคโลหิ ตเพื1อถวายเปนพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื1องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯภาคปกติ
กิจกรรมวันเอดสโลก
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯกศ.พป.
ทําบุญตักบาตรสงทายปเกาตอนรับปใหม
วันราชภัฏ

1
3
1
2
1

100
100
100
100
100

39
40
41
42

รดนํ.าขอพรอาจารยสื บสานวัฒนธรรมไทย
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคปกติและเขาคายทักษะชีวติ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี1 โลก

2
5
1
2

100
100
100
100

29
30
31
32
33

โครงการ
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โครงการปี 2550 โครงการ / กิจกรรมทั'งหมด 50 โครงการ นักศึกษาเข้ าร่ วมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ตาราง
ที1 3 โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2550
ลําดับ
โครงการ
กิจกรรม ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
1
โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก
12
100
2
โครงการสานสายใยดวงใจแม่
1
100
3
โครงการ Pure Love รักบริ สุทธิหยุดปั ญหาพัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม
1
100
จริ ยธรรม
4
โครงการประกวด D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
1
100
พระบรมราชินีนาถฯ
5
โครงการจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
1
100
6
โครงการบายศรี สู่ขวัญ
1
100
7
โครงการค่ายการเงินพัฒนานักศึกษา
1
100
8
การจัดอบรมนักการเงินรุ่ นใหม่ใฝ่ คุณธรรม
1
100
9
โครงการจัดกิจกรรมของคณะ “ประกวดดนตรี โฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ”
1
100
10
โครงการอบรมจริ ยธรรม “กตัญูนาํ ใจสู่สงั คมไทยที1พอเพียง”
1
100
11
กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
1
100
12
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาค กศ.พป.
1
100
13
ฝกซอมพิธีไหวครู นกั ศึกษาภาคปกติ
1
100
14
พิธีไหวครู นกั ศึกษาภาคปกติ
1
100
15
ฝกซอมพิธีไหวครู นกั ศึกษาภาคกศ.พป.
1
100
16
พิธีไหวครู นกั ศึกษาภาคกศ.พป.
1
100
17
หลอเทียนจํานําพรรษา
1
100
18
งานฉลองเทียนจํานําพรรษา
1
100
19
ถวายเทียนจํานําพรรษา
1
100
20
วันคลายวันพระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ
1
100
21
นักศึกษาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
1
100
22
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
1
100
23
บริ จาคโลหิ ตเพื1อถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระนางเจาฯ
1
100
พระบรมราชินีนาถ *เนื1องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
24
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
1
100
25
สัปดาหกีฬานองใหมตานภัยยาเสพติด (เฟรชชี1เกมส)
1
100
26
เริ1 มแขงขันกีฬาคณะ “เฟองฟาเกมส’๕๐รอบคัดเลือก (ครุ ศาสตร)
1
100
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ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

โครงการ
พิธีเปด-ปดกีฬาคณะ “ เฟองฟาเกมส’๕๑”
การแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธครั.งที1 ๓๐
คายอาสาวิชาการ พ.จ.น.ก. พัฒนาทองถิ1น
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั.งที1๓๕ (รอบคัดเลือก)
ถวายพวงมาลา วันปยมหาราช
สัมมนาสภานิสิต–นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว1 ประเทศ ครั.งที1 ๑๔
วันลอยกระทง
บริ จาคโลหิ ต เพื1อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื1องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเอดสโลก
พิธีเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภาค กศ.พป.
พิธีเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภาค ปกติ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ...เติมต่อความดี”
ค่ายปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ทําบุญตักบาตรสงทายปเกา ตอนรับปใหม
กีฬาหอพักสัมพันธ ครั.งที1 ๔
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม ครั.งที1 ๓๕
เตรี ยมงานรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
เฟองฟาราตรี 51
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ปจฉิ มนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
รดนํ.าขอพร สื บสานวัฒนธรรมไทย
อบรมเชิงปฏิบตั ิกการผูนํานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๑
"กะเทาะแกนแผนการจัดกิจกรรม ๕๑"
โครงการสื บสานประเพณี อนุรักษวิถีไทย มรน.รวมใจ รดนํ.าขอพร
ประเพณี สงกรานต (รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
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กิจกรรม ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
1

100
100

โครงการปี 2551 โครงการ / กิจกรรมทั'งหมด 30 โครงการ นักศึกษาเข้ าร่ วมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ตาราง
ที1 4 โครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2551

โครงการ

1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุก
วันพฤหัสบดี
2) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
(ครั.งที1 1)
3) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1
2/2551 (ครั.งที1 1)
4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
6) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรก
สู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4 เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
7) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กฯ พิ ธีประกาศตน
เป็ นพุทธมามกะฟังธรรมะ
8) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
9) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
10)อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
11)โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
12)กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ
ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
13)พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
14)สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics
Contest (World-PEC) ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
15)กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการ
บริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16)โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
17)โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการบัญชี
18) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการบัญชี
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กิจกรรม ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
1
100
1

100

1

100

1
1
1

100
100
100

1

100

1
1
1
1
1

100
100
100
100
100

1
1

100
100

1

100

1
1

100
100

1

100

โครงการ

กิจกรรม ร้ อยละเฉลีย ของ
นักศึกษาเข้ าร่ วม
1
100

19)โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการ
บริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
20)โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
21)โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึ กษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์
22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
23) โครงการสื บสานประเพณี อนุรักษ์วิถีไทย มรน. ร่ วมใจรดนํ.าขอพร
24) งานประเพณี สงกรานต์ (ร่ วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
25) พิธีไหว้ครู นกั ศึกษาภาคปกติ
26) หล่อเทียนจํานําพรรษา และงานฉลองเทียนจํานําพรรษา
27) ถวายเทียนจํานําพรรษา
28) ค่ายคุณธรรมนําชีวิต
29) วันลอยกระทง (ร่ วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
30) ทําบุญตักบาตร ส่ งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่

1

100

1

100

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ ก.พ.ร.
6.1.3
ร้อยละ
ร้อยละ 100
5 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
6.1.3
ร้อยละ
ร้อยละ 100

เป้าหมาย
2551
ร้อยละ 40

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
นักศึ กษาในคณะวิท ยาการจัดการทุ ก คนเข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื1องจากเป็ นกิจกรรมที1คณะและมหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นกิจกรรม
บังคับ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะดําเนินการจัดกิจกรรมบังคับที1เกี1ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื1อให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื1องต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.3.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.3.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.3.1.3 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
2) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
3) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
4) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
5) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
6) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
7) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อการเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ
8) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
9) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
10) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
11) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
12) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
13) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
14) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
15) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
16) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
17) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
18) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
19) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
20) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
21) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
22) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

6.1.3.1.4 สมุดกิจกรรม
6.1.3.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2550
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 6

ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

6.1

มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ร้อยละของโครงการหรื อกิจกรรมใน
การอนุ รักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนโครงการหรื อกิจกรรม
นักศึกษาทั.งหมด
ร้อยละเฉลี1ยของนักศึกษาที1เข้าร่ วม
โครงการหรื อกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษาทั.งหมด
เฉลีย

6.1.1

6.1.2

6.1.3

สกอ.

คะแนน
สมศ.

ก.พ.ร.

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 3.00)

(คะแนน
เต็ม 5.00)

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

0

-

ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

-

-

2

ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

-

-

5

บรรลุเป้ าหมาย

3

0

3.5
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การบรรลุ
เป้าหมาย

องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี'ที 7.1 : สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่ งขันในระดับสากล
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปี ละ 2 ครั.ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างตํ1า ร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั.งมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุมโดยเฉลี1ยไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการ
สภาสถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์ที1
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลทัว1 ทั.งองค์กร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี.
1. คณะวิท ยาการจัด การมี ค ณะกรรมการประจํา คณะ ซึ1 ง มี ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการด้วยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2548 (7.1.1.1)
และมีคณะกรรมการบริ หารคณะ ที1มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
คณะฯ (7.1.1.2)
2. คณะฯ เปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการบริ หารคณะ ตรวจสอบ
การดําเนิ นงาน มีส่วนร่ วมในการกําหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของคณะเป็ นระยะ ๆ (7.1.2.1)
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3. คณะฯ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการประจํา คณะปี ละ 3-4 ครั. ง และทุ ก ครั. งที1 ป ระชุ ม มี
คณะกรรมการเข้าประชุมโดยเฉลี1ยร้อยละ 80 และคณะกรรมการทุกคนจะได้รับเอกสารก่อนการประชุ ม
อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม (7.1.3.1)
4. คณะจัดให้มีการประเมินผลงานของคณบดีหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์ที1ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า (7.1.4.1) (7.1.4.2)
5. คณะฯ มี การดําเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลทัว1 ทั.งองค์กร เช่น ในกรณี ที1อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละคนติดราชการไม่สามารถเข้าห้องสอนตาม
วันและเวลาตามตารางได้จะต้องมี การบันทึกเพื1อขอสอนชดเชยหรื อบันทึกให้อาจารย์ผูอ้ ื1นสอนแทน
(7.1.5.1) มีการจัดทํารายงานประจําปี เพื1อรายงานผลการดําเนินงานแต่ละปี (7.1.5.2)
ตารางที 7.1 การประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ
การประชุม
ครั'งที

วัน - เวลา

วาระสํ าคัญของการประชุม

จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ประชุม (คน)

ครั.งที1
1/2551

วันที1 28 พ.ย. 51

1. กําหนดการส่ งรายงานการควบคุม
ภายในของโปรแกรมวิชาและคณะ
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ปฏิทินวิชาการด้านการผลิตบัณฑิต
ปี การศึกษา 2552
4. รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
5. การประเมินผูบ้ ริ หารและประธาน
โปรแกรมวิชา
6. การประเมินความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การของคณะ
7. การพิจารณาทุนการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

8
(ร้อยละ 80)
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วันทีส่ง
จดหมายเชิญ
และเอกสาร
การประชุม

การประชุม
ครั'งที

วัน – เวลา

ครั.งที1
2/2551

วันที1 31 พ.ค. 51

การประชุม
ครั.งที1
3/2551

วันที1 12 ธ.ค. 51

วาระสํ าคัญของการประชุม

จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ประชุม (คน)

1. พิจารณาผลการดําเนินงานของ
10
คณะฯ
(ร้อยละ 100)
2. ผลการปฏิบตั ิราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี
ฯ 2550 รอบ 6 เดือน
3. กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม
ของคณะ ประจําปี งบประมาณ
2550
4. รายงานจํานวนผูส้ มัครเข้าศึกษา
ต่อฯ ปี การศึกษา2550
5. รายงานหลักสูตรที1ได้รับความ
เห็นชอบจากสกอ.
1. รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
8
วิทยาการจัดการ
(ร้อยละ 80)
2. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตาม
ตัวชี.วดั กพร.รอบ 12 เดือน
ประจําปี งบประมาณ 2551
3. รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปี การศึกษา
2550
4. งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ
ปะจําปี งบประมาณ 2552
5. กําหนดการก่อสร้างอาคารเรี ยน
ปฏิบตั ิการบัญชีและโลจิสติกส์
6. การรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี
การศึกษา 2552
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วันทีส่ง
จดหมายเชิญ
และเอกสาร
การประชุม
วันที1 3 พ.ค.50

การประชุม
ครั'งที

วัน – เวลา

การประชุม
ครั.งที1
4/2551

วันที1 26 ธ.ค. 51

วาระสํ าคัญของการประชุม

จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ประชุม (คน)

1. ประมวลผลการประชุมสภา
วิชาการประจําปี 2551
2. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตาม
ตัวชี.วดั กพร.รอบ 12 เดือน
ประจําปี งบประมาณ 2551 ของ
หน่วยงานต่าง ๆ
3. การสรรหาผูส้ มควรดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก
4. เรื1 องอื1น ๆ

10
(ร้อยละ 100)

วันทีส่ง
จดหมายเชิญ
และเอกสาร
การประชุม

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
7.1
ข้อ
ผ่าน 5 ข้อ
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.1

ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

3 ข้อ

ผ่าน 5 ข้อ

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะและมีคณะกรรมการบริ หารคณะ ที1มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ โดยมีการจัดประชุมและกําหนด
แผนการปฏิบตั ิงานรวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะอย่างสมํ1าเสมอ
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดให้มีการประชุมบ่อยขึ.น เพื1อให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานได้
ละเอียดขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.1.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.1.2 รายชื1อคณะกรรมการบริ หารคณะในคู่มือนักศึกษาปี 51
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ
7.1.3.1 ตารางที1 7.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.4.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
7.1.5.1 บันทึกขออนุญาตสอนชดเชย บันทึกให้อาจารย์ผอู ้ ื1นสอนแทน
7.1.5.2 รายงานประจําปี 2551
ตัวบ่ งชี'ที 7.2 : ภาวะผู้นําของผู้บริ หารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที1เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที1มีอยูโ่ ดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที1ชดั เจนและเป็ นที1
ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ
1. คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที1เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
(7.2.1.1) การบริ หารงานอยูใ่ นรู ปแบบการบริ หารโดยผูบ้ ริ หารคณะ (7.2.1.2) คณะกรรมการบริ หาร
คณะ(7.2.1.3) และคณะกรรมการประจําคณะ(7.2.1.4) ทําหน้าที1ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที1มีอยูโ่ ดย
คํานึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ในแต่ละวันจะมี ผูบ้ ริ หารคณะอยู่ประจําสํานักงานคณะ
เพื1อให้ทาํ หน้าที1ตดั สิ นใจในการบริ หารงาน ให้คาํ ปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที1และนักศึกษา กรณี ที1คณบดีติด
ราชการ จะดําเนินการแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดีทาํ หน้าที1รักษาราชการแทน (7.2.2.1)
3.
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที1ชดั เจนและเป็ นที1
ยอมรับในสถาบัน โดยคณะดําเนิ นการประเมินศักยภาพและผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารเองโดยมี
คณะกรรมการประเมินอิสระที1ไม่เกี1ยวข้องกับทีมผูบ้ ริ หารคณะ (7.2.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
7.2
ระดับ
ระดับ 3
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.2

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับ 3

ระดับ 3

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที1เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ การ
บริ หารงานอยู่ ใ นรู ปแบบของการบริ หารโดยผู ้บ ริ หารคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะและ
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คณะกรรมการประจําคณะ เป็ นผูต้ ิดตามตรวจสอบผลการดําเนิ นงานจึงทําให้การดําเนิ นงานของคณะ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะดําเนิ นการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารเองทุก ๆ ปี
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.2.1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผูบ้ ริ หาร
7.2.1.2 รายชื1อผูบ้ ริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 34
7.2.1.3 รายชื1อคณะกรรมการบริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 36
7.2.1.4 รายชื1อคณะกรรมการประจําคณะ ในรายงานประจําปี หน้า 35
7.2.2.1 คําสั1งที1 2240/2551 แต่งตั.งผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7.2.3.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ

ตัวบ่ งชี'ที 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ การเรี ยนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ เพื1อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50
3. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วน
หนึ1งของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 2 ตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ
1. คณะวิท ยาการจัด การ มี ค ณะกรรมการดํา เนิ น งานด้า นการจัดการความรู ้ ฯ (7.3.1.1)มี
ดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ประชาคมของคณะฯ รั บทราบผ่าน
วารสาร วิทยาการปริ ทศั น์ (7.3.1.2) ผ่านเว็บไซต์ของคณะ (7.3.1.3) และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(7.3.1.4)
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 คณะฯ มี แผนการจัดการความรู ้ ที1ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ คณะ และได้ดาํ เนิ นการจัดโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้/การพัฒนาศักยภาพ (การจัดการความรู ้ : Knowledge management) ให้กบั
คณาจารย์ในคณะ (7.3.2.1) และนําความรู ้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.3
ระดับ
ระดับ 2
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.3

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
1 คะแนน
เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับ 2

ผ่านระดับ 2

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ เพื1อมุ่งสู่ องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านนี.โดยเฉพาะและมีช่องทางในการเผยแพร่ ความรู ้สู่ องค์กรอื1น
ๆ หลายช่องทาง
จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู ้แต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย ร้อยละ 100
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินงานด้านการจัดการความรู ้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบมากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.3.1.1
บันทึกขออนุมตั ิจดั โครงการการจัดการความรู ้
คําสั1งแต่งตั.งวิทยากรอบรมโครงการ “การจัดการความรู ้”
7.3.1.2 วารสารวิทยาการปริ ทศั น์
7.3.1.3 เว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
7.3.1.4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th
7.3.2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้/การพัฒนาศักยภาพ (การจัดการความรู ้ :
Knowledge management)
ตัวบ่ งชี'ที 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือ พัฒนาและธํารงรักษาไว้ ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที1เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที1เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นการสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั.งการพัฒนา
และรักษาบุคลากรที1มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพดี และสร้างบรรยากาศที1ดีให้บุคลากรทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที1มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพื1อให้ดีข. ึน
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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 การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์ สกอ.คือ
1. คณะวิทยาการจัดการ มี การจัดทําแผนการบริ หารทรั พยากรบุคคลที1เป็ นรู ปธรรม ภายใต้
การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระยะ 5 ปี 10 ปี
และนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ (7.4.1.1)
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที1เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการ
ปฏิ บตั ิ งาน เช่ นการสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ ง การกําหนดเส้นทางเดิ นของตําแหน่ ง คณะได้
ดําเนิ นการโดยมี การกําหนดคุ ณสมบัติบุคลากรที1จะรั บเข้ามาปฏิ บตั ิงานตามตําแหน่ งที1รับสมัครทั.งนี.
เพื1อให้เกิ ดศักยภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน (7.4.2.1) มี การสนับสนุ นเข้าร่ วมประชุ ม
ฝึ กอบรม และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ (7.4.2.2) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน (7.4.2.3) มี
มาตรการสร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจ มาตรการลงโทษ รวมทั.ง การพัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที1 มี คุ ณ ภาพ
(7.4.2.4)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้ างสุ ขภาพดี โดยคณะฯ ได้จดั สรรงบประมาณให้คณาจารย์
แต่
ละคน ๆ ละ 2,000 บาท เพื1อซื. อวัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน (7.4.3.1) และสร้ างบรรยากาศที1ดีให้
บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข โดยคณะทําโครงการพัฒนาอาจารย์โดย
พาไปศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที1 ด้า นการจัดการเรี ย นการสอนและด้า นการจัดทํา หลัก สู ตรทั.งในและ
ต่างประเทศ (7.4.3.2)
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที1มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและ
ก้าวหน้าในอาชี พอย่างรวดเร็ วตามสายงาน คณะเปิ ดโอกาสให้คณาจารย์ที1สนใจจะเพิ1มพูนวิทยฐานะ
ของตนเองโดยให้ลาไปศึ กษาต่อในระดับที1สูงกว่าเดิ ม (7.4.4.1) และเป็ นคณะแรกที1 สนับสนุ นให้
พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (7.4.4.2)
5. มี การประเมิ นความพึงพอใจของบุ คลากรทุ กระดับอย่างเป็ นระบบ โดยคณะได้ประเมิ น
ความพึงพอใจของบุคลากรของคณะทุกระดับเองจากกรรมการประเมินที1ไม่ได้มีส่วนเกี1ยวข้องกับทีม
ผูบ้ ริ หารคณะ (7.4.5.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.4
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.4

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

3 ข้อแรก

ผ่าน ระดับ 5

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิท ยาการจัดการ มี ก ารจัดทํา แผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที1 เป็ นรู ป ธรรม มี ระบบ
ส่ งเสริ ม
สนับสนุนบุคลากรที1มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ ว
ตามสายงาน มีระบบการให้สวัสดิการและสร้างบรรยากาศที1ดีในการทํางาน
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที1เป็ นรู ปธรรม มีระบบส่ งเสริ ม
สนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.1.1 แผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี
7.4.2.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์
7.4.2.2 หนังสื อการอนุมตั ิให้อาจารย์ไปประชุม ฝึ กอบรม
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
7.4.2.4 มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั.งการพัฒนา และรักษาบุคลากร
7.4.3.1 งบประมาณที1จดั สรรให้อาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื. อวัสดุ
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานการจัดทําหลักสู ตรการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
7.4.4.1 หนังสื ออนุมตั ิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ ริ หารและคําสั1งแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ตัวบ่ งชี'ที 7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั'งใน
ประเทศและต่ างประเทศ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 34

คะแนน 2
ร้อยละ 35 – ร้อยละ 49

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50

ผลการดําเนินการ :
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน
ทั.งสิ. น 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.19 ของอาจารย์ท. งั หมด [(59/64)*100]
ตารางที1 7.4.1.1 รายนามอาจารย์ที1เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานวิชาการ
ลําดับ

ชือ – สกุล อาจารย์

1
2

ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
นางสาวชญาพรรธณ์
เนตรโพธิแก้ว
นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
นางกุสุมา ชนะสุข
นางจงจิต ปั ญญชุณห์
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
ดร. จันทนา โรจน์รุ่ งศศิธร
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยพัฒนาการ
นายชูเกียรติ ฤกษ์อุดม
นายชูวทิ ย์ ลิ1มไพบูลย์
ดร. ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

การประชุม - เสนอผลงานวิชาการ

สถานที

วัน เดือน ปี

การวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
การวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน

ร.ร.เสนาเพลส

25-27 มิ.ย.51
25-27 มิ.ย.51

การวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
การวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
การวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”

ร.ร.เสนาเพลส
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ร.ร.เสนาเพลส

ร.ร.เสนาเพลส
ร.ร.เสนาเพลส

มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.

25-27 มิ.ย.51
25-27 มิ.ย.51
25-27 มิ.ย.51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51

ลําดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชือ – สกุล อาจารย์
นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
นางเบญจมาศ วัชรเทวินทร์กลุ
นางปิ ยะพร บุญเพ็ญ
นายพงษ์สนั ติ ตันหยง
ดร. ไพรัช มากกาญจนกุล
นายไพโรจน์ ร่ มบารมี
นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล
นางวรญา ทองอุ่น
นายศักดิชัย สหกุลบุญญรักษ์
ดร. สมใจ บุญทานนท์
นายสิ ริพงศ์ ไชยชนะ
นายสุกรี แก้วมณี
ดร. สุภาณี อินทน์จนั ทน์
นายสุรภัทร แจ้งดี
ดร. สุวฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์
ดร. แสงแข บุญศิริ
นายโสรัจ กายบริ บูรณ์
นางสมใจ เภาด้วง
นางสาวมาลินี นาคใหญ่
นายสมพล สุขเจริ ญพงษ์
นางสาววาริ สวริ น ชาญสุไชย
นายวีรศักดิ นาชัยดี

การประชุม - เสนอผลงานวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ”การวิจยั ในชั.นเรี ยน”
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
Movie special effect

37

นางสาวกอบแก้ว วงศ์อินทร์อยู่

38

นางสาวกัณฑ์ธาดา คงเกษม

39

นางสาวขวัญยุพา ศรี สว่าง

40

นายธีรพงษ์ ธีรภาพสกุลวงศ์

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
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สถานที
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
มรน.
ร.ร.
อินเทอร์เน็ต
และการ
ออกแบบ
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท

วัน เดือน ปี
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
25-26 ส.ค. 51
27-29 ส.ค. 51
27-29 ส.ค. 51
14 ต.ค.11 พ.ย. 51

24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51

ลําดับ
ชือ – สกุล อาจารย์
41 นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง
42

นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ1น

43

นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล

44

นายศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ

45

นางสาวศิริรัตน์ โหตระไวศยะ

46

นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

47

นางสาวอรพินท์ บุญสิ น

48

นางสาวอัฎศณี เพียรเจริ ญวงศ์

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นางแพรวพรรณ ตรี ช. นั
ดร. มาริ ษา สุจิตวนิช
ดร. เยาวภา บัวเวช
นายวีรกิจ อุฑารสกุล
นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล
ดร. สุชาดา แสงดวงดี
นางสาวผ่องใส สิ นธุสกุล
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
นายธนพล ฐานาริ ยชัย
นายกิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์

การประชุม - เสนอผลงานวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
การเป็ นวิทยากรต้นแบบ
ประชุมวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติครั.งที1 1
ประชุมวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติครั.งที1 1
ประชุมวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติครั.งที1 1
การให้บริ การเคเบิลทีวขี องประเทศไทยในปัจจุบนั
อบรมโครงการต้นกล้าสี ขาว

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.4.1
ร้อยละ
ร้อยละ 92.19

สถานที
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
วังสิ งห์
รี สอร์ท
ร.ร.ณารายณ์
ร.ร.ณารายณ์
ร.ร.ณารายณ์
ร.ร.ณารายณ์
ร.ร.ณารายณ์
ร.ร.ณารายณ์
Impact
Impact
Impact
วุฒิสภา

วัน เดือน ปี
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
24-26 พ.ย.
51
17-18 มี.ค. 52
11-12 มี.ค. 52
23-24 มี.ค. 52
17-18 มี.ค. 52
11-12 มี.ค. 52
23-24 มี.ค. 52
1-5 เม.ย. 52
1-5 เม.ย. 52
1-5 เม.ย. 52
28-29 พ.ค.52

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.4.1

ร้อยละ

ร้อยละ 57.78

≥50%

ร้อยละ 92.19

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อ
นําเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื1 อง
แนวทางการพัฒนา :
ทางคณะวิทยาการจัดการจะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อ
นําเสนอผลงานทางวิชาการให้เพิ1มมากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.1.3.1 คําสั1งที1 2462/2551 ให้อาจารย์อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา”
7.4.1.3.2 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี 2551
7.4.1.3.3 เกียรติบตั รจากการร่ วมประชุ มวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติ ครั.งที1 1
7.4.1.3.4 คําสั1งให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิจยั ในชั.นเรี ยน
7.4.13.5 คําสั1งที1 1188/2551 เรื1 อง ให้อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการกระบวนการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
7.4.1.3.6 คําสั1งที1 418/2552 เรื1 องให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมปฏิบตั ิการ
เรื1 องการเขียนผลงานวิชาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตัวบ่ งชี'ที 7.4.2 ร้ อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชี พ
ทั'งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 44

คะแนน 2
ร้อยละ 45 – ร้อยละ 69

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70

ผลการดําเนินการ :
บุคลากรประจําสายสนับสนุนที1ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพทั.งในประเทศมี
จํานวน 6 คน จาก 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั.งหมด [(6/6*)100]
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.4.2
ร้อยละ
ร้อยละ 100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

7.4.2
ร้อยละ
ร้อยละ 83.34
≥ 70%
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ร้อยละ 100

บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
บุคลากรประจําสายสนับสนุนที1ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพ มีการดําเนินงาน
ได้สูงกว่าเกณฑ์ที1กาํ หนด
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้และทักษะให้เป็ นไปอย่างต่อเนื1อง
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.2.
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.2.3.1 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 746/2551 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าอบรม
ทักษะปฏิบตั ิงานเรื1 อง พลิกพลังชีวติ ฝึ กคิดทางบวก
7.4.2.3.2 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 1476/2551 ให้ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ตัวบ่ งชี'ที 7.4.3 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
40 %

คะแนน 2
50 %

คะแนน 3
60 %

คะแนน 4
70 %

คะแนน 5
80 %

การคิดร้อยละตัวบ่งชี. : คํานวณมาจาก
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที1ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชีพทั.งในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
จํานวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

X 100

ผลการดําเนินการ :
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้การพัฒนา (7.4.5.1) ถึง (7.4.5.1) จํานวนทั.งสิ. น 65 คน จาก 70
คนคิดเป็ นร้อยละ 92.86 ของอาจารย์ท. งั หมด [(65/70)*100]
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.4.3
ร้อยละ
ร้อยละ 92.86

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
5 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.4.3

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

≥ 80 %

ร้อยละ 92.86

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพ อย่างต่อเนื1 อง
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู ้และทักษะให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.3.5.1 คําสั1งที1 2462/2551 ให้อาจารย์อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา”
7.4.3.5.2 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี 2551
7.4.3.5.3 เกียรติบตั รจากการร่ วมประชุ มวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติ ครั.งที1 1
7.4.3.5.4 คําสั1งให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิจยั ในชั.นเรี ยน
7.4.3.5.5 คําสั1งที1 1188/2551 เรื1 อง ให้อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการกระบวนการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
7.4.3.5.6 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 746/2551 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าอบรม
ทักษะปฏิบตั ิงานเรื1 อง พลิกพลังชีวติ ฝึ กคิดทางบวก
7.4.3.5.7 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 1476/2551 ให้ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
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ตัวบ่ งชี'ที 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือ การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื1อการตัดสิ นใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื1อการตัดสิ นใจ
3. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนําผลการประเมินใน ข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื1อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครื อข่ายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรู ปแบบมาตรฐานที1กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผ่านระดับ 2 ตามเกณฑ์สกอ.
ดังนี.
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื1อการตัดสิ นใจ โดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และ
แผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555 แผนงานด้านการบริ หารแบบตรวจสอบได้
โครงการพัฒนาระบบ IT เพื1อการบริ หาร (7.5.1.1)
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื1อการตัดสิ นใจ อยูใ่ นเว็บไซต์ของคณะ http://msc.npru.ac.th/ (7.5.2.1)
และมีการจัดทําข้อมูลในรายงานประจําปี ของคณะอีกส่ วนหนึ1ง (7.5.2.2) โดยมีคณะกรรมการดูแล
ระบบฐานข้อมูลของคณะ (7.5.2.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
7.5

ระดับ

ผ่าน ระดับ 2
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คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.5

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551
อย่างน้อย 2 ข้อแรก

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่านระดับ 2

การบรรลุ
เป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําระบบฐานข้อมูลเพื1อการตัดสิ นใจโดยมีเว็บไซต์ของคณะและ
สามารถเชื1อมโยงกับทุกหน่วยงานที1เกี1ยวข้องทั.งภายในและภายนอกคณะ
จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ ยังไม่มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล
และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล และนํามาใช้ในการปรับปรุ งต่อไปเพื1อให้
ระบบฐานข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจมากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.5.1.1 ยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
7.5.2.1 หน้าเว็บไซต์ http://msc.npru.ac.th/
7.5.2.2 รายงานประจําปี 2551
7.5.2.3 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการดูและระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานประจําปี
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ตัวบ่ งชี'ที 7.5.1 ระดับความสํ าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลอุดมศึกษาด้ านนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสู ตรและการเงิน (ทําเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย) (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
ความสําเร็ จของระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการร่ วมกันในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมู ล อุ ดมศึ ก ษา ได้แ ก่ ข้อมู ล นัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และหลัก สู ต รของสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาในปี
การศึกษานั.น และจัดส่ งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที1 30 กรกฎาคม เพื1อให้
เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน มี ระบบการเชื1 อมโยงและแลกเปลี1 ยนข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื1อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของศูนย์ปฏิบตั ิงานสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาและศู น ย์ป ฏิ บ ตั ิ ง านสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ รวม 73 แห่ ง ในอัน ที1 จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื1 อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้เป็ นเอกภาพ รวมทั.งเพื1อสนับสนุ น
การปฏิ บ ัติ ง านให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษา และเพื1 อ การเผยแพร่ ข ้อ มู ล การ
อุดมศึกษาต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลความสําเร็ จใน 3 ประเด็นคือ
1. คุณภาพของข้อมูลที1มีความสมบูรณ์และตรงตามรู ปแบบมาตรฐานกลาง หมายถึง
จํานวนรายการข้อมูลด้านนักศึ กษา บุ คลากร และหลักสู ตรที1สถาบันอุ ดมศึ กษาส่ ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั.ง 3 ฐาน
จํา นวนรายการข้อ มู ล ด้า นนัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และหลัก สู ต รที1 ต รงตามรู ป แบบ
มาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั.ง 3 ฐาน
2. ผลสําเร็ จของการส่ งข้อมูลภายในระยะเวลาที1กาํ หนด หมายถึง
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสู ตรของภาค
การศึกษานั.น ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที1 30 กรกฎาคม
ผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยพิจารณาจากวันที1ทาํ การ Upload ข้อมูล
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ งชื1 อเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาที1เผยแพร่ รายงานข้อมูลด้าน
นักศึ กษา บุ คลากร และหลักสู ตร พร้ อมทั.งแจ้งรายชื1 อคณะทํางานผูร้ ั บผิดชอบการ
จัดทํา ข้อมูล และช่ องทางการติ ดต่ อสื1 อสาร (โทรศัพ ท์, E-mail)
ให้สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที1 30 กรกฎาคม โดยพิจารณาจาก
วันที1ลงทะเบียนรับเอกสาร
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3. ผลสําเร็ จของการเผยแพร่ รายงานข้อมูลที1มีความถูกต้อง หมายถึง
3.1 สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสู ตรที1
มีจาํ นวนข้อมูลครบถ้วนตรงตามข้อมูลรายบุคคลที1จดั ส่ งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
เผยแพร่ รายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สถาบันอุดมศึกษามีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสู ตรที1มี
รู ปแบบตรงตามที1สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับการให้คะแนน
3
4
ข้อมูลสมบูรณ์ ข้อมูลสมบูรณ์
และตรงตาม
และตรงตาม
รู ปแบบ
รู ปแบบ
มาตรฐานกลาง มาตรฐานกลาง
1 ฐาน
2 ฐาน

ประเด็นการให้คะแนน

1
1. คุณภาพของข้อมูล 3 ข้อมูลไม่
ฐาน ที1มีความสมบูรณ์ สมบูรณ์และไม่
และตรงตามรู ปแบบ
ตรงตามรู ปแบบ
มาตรฐานกลาง
มาตรฐานกลาง

2
ข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์แต่ตรง
ตามรู ปแบบ
มาตรฐานกลาง
หรื อข้อมูล
สมบูรณ์แต่ไม่
ตรงตามรู ปแบบ
มาตรฐานกลาง
2. ผลสําเร็ จของการส่ง ภายในวันที1
ภายในวันที1
ภายในวันที1
ภายในวันที1
ข้อมูลทั.ง 3 ฐาน และ กําหนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
ส่งชื1อเว็บไซต์ที1เผยแพร่ อย่างน้อย 1 ฐาน อย่างน้อย 2 ฐาน อย่างน้อย 2 ฐาน อย่างน้อย 2 ฐาน
รายงานข้อมูล พร้อม
รายชื1อคณะทํางาน
ผูร้ ับผิดชอบภายใน
ระยะเวลาที1กาํ หนด
3. ผลสําเร็ จของการ
จํานวนข้อมูลไม่
จํานวนข้อมูล 1 จํานวนข้อมูล 2
เผยแพร่ รายงานข้อมูล 3 ตรงกันและ
ฐาน ครบถ้วน ฐาน ครบถ้วน
ฐาน ที1มีความครบถ้วน รู ปแบบรายงาน
ตรงกันและ
ตรงกันและ
ตรงกัน และมีรูปแบบ ไม่ตรงตามที1
รู ปแบบรายงาน รู ปแบบรายงาน
ถูกต้องตามที1กาํ หนด
กําหนด
ตรงตามที1
ตรงตามที1
โดยเผยแพร่ ผา่ น
กําหนด
กําหนด
เว็บไซต์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
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5
ข้อมูลสมบูรณ์
และตรงตาม
รู ปแบบ
มาตรฐานกลาง
ทั.ง 3 ฐาน

ภายในวันที1
กําหนด
ทั.ง 3 ฐาน

จํานวนข้อมูล 3
ฐาน ครบถ้วน
ตรงกันและ
รู ปแบบรายงาน
ตรงตามที1
กําหนด

ผลการดําเนินการ :
N/A
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. :
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
7.5.1

ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ กพร.
N/A

N/A

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.5.1

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

-

N/A

N/A

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ ก.พ.ร.
N/A

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

จุดอ่ อน
แนวทางการพัฒนา :
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.5.1
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชี'ที 7.6 : ระดับความสํ าเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร
สิ1 งพิมพ์เว็บไซต์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที1เปิ ดเผยและเป็ นที1รับรู ้กนั โดย
ทัว1 อย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที1รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีที1ปรึ กษาที1มาจากภาคประชาชน ทั.งที1เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการดําเนิ น
กิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื1 องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนิ นงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์ สกอ.
ดังนี.
1. มี การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่ องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร
สิ1 ง พิ ม พ์วิท ยาการปริ ท ัศ น์ (7.6.1.1) เว็บ ไซต์http://msc.npru.ac.th/ (7.6.1.2 ) ศู น ย์ข ้อมู ล บ่ ม เพาะ
วิสาหกิจ (7.6.1.3) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ (7.6.1.4) รายงานประจําปี (7.6.1.5) คู่มือนักศึกษา (7.6.1.6)
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที1เปิ ดเผยและเป็ นที1รับรู ้กนั โดยทัว1
อย่างน้อย 3 ช่องทาง ดังนี.คือ 1. วารสารวิทยาการปริ ทศั น์ส่งเผยแพร่ ไปตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิ ท ยาลั ย และส่ งไปมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ อี ก 40 แห่ ง (7.6.2.1) 2. เว็ บ ไซต์ ค ณะ
http://msc.npru.ac.th/ (7.6.2.2) 3. ตูร้ ับฟั งความคิดเห็ นหน้าคณะ (7.6.2.3) 4. บอร์ ดประชาสัมพันธ์
หน้าคณะ (7.6.2.4) 5. หมายเลขโทรศัพท์ 0-3426-1068 (7.6.2.5) 6. รายงานประจําปี (7.6.2.6) 7.
คู่มือนักศึกษา (7.6.2.7)
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3. มีการนําความคิดเห็ นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที1รับผิดชอบ
และมีการดําเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปธรรม คือในคณะมีเจ้าหน้าที1คอยรับโทรศัพท์รับเรื1 องราวต่าง ๆ ใน
การทํา หลัก สู ต รใหม่ คื อ หลัก สู ต รการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ) และหลัก สู ต รการ
บริ หารธุ รกิจ (การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ) คณะได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ผูป้ ระกอบการและ
ผูท้ ี1 เกี1 ย วข้อ งมาวิพ ากษ์ห ลัก สู ตรและนํา ผลจากข้อ เสนอแนะไปปรั บ แก้ไ ข (7.6.3.1) ในการทํา
ยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาบรรยายและวิพากษ์ยทุ ธศาสตร์ (7.6.3.2)
4. มีที1ปรึ กษาที1มาจากภาคประชาชน ทั.งที1เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการดําเนิ น
กิ จ กรรมร่ ว มกัน อย่า งต่ อเนื1 อ งและชัดเจน เช่ น จัด ประชุ ม ร่ ว มกัน อย่า งน้อ ยปี ละ 2 ครั. ง คณะมี
คณะกรรมการประจําคณะและมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง (7.6.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.6
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.6

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับ 4

ผ่าน ระดับ 4

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่ งชี'ที 7.6
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
การบรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
คณะวิทยาการมี การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสและมี ระบบการรั บฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชนผ่านช่ องทางที1เปิ ดเผยและเป็ นที1รับรู ้ กนั โดยทัว1 อาทิ ผ่านเอกสารสิ1 งพิมพ์
วิทยาการปริ ทศั น์ เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/ ศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิ จ บอร์ ดประชาสัมพันธ์
รายงานประจําปี คู่มือนักศึกษา ตูร้ ับฟั งความคิดเห็น และมีหมายเลขโทรศัพท์คอยรับเรื1 อง ข้อมูลจาก
ประชาชน
จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกับที1ปรึ กษาที1มาจากภาคประชาชน
อย่างต่อเนื1องและชัดเจน รวมทั.งจัดให้มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.6.1.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.1.2 เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
7.6.1.3 แผ่นพับศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ
7.6.1.4 บอร์ ดประชาสัมพันธ์
7.6.1.5 รายงานประจําปี
7.6.1.6 คู่มือนักศึกษา
7.6.2.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.2.2 เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
7.6.2.3 ตูร้ ับฟังความคิดเห็นหน้าคณะ
7.6.2.4 เอกสารสิ1 งพิมพ์เว็บไซต์
7.6.2.5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3426-1068
7.6.2.6 รายงานประจําปี
7.6.2.7 คู่มือนักศึกษา
7.6.3.1 ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสู ตรจากผูท้ รงคุณวุฒิ
7.6.3.2 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นระดับโปรแกรมวิชา (อ.เฉลิมเกียรติ)
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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ตัวบ่ งชี'ที 7.6.1 ระดับความสํ าเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
ชนิดตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
พิจารณาจากกระบวนการบริ หารราชการและการปฏิ บตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพื1อ
กระตุ ้น การปรั บ ระบบราชการสู่ ก ารบริ ห ารราชการที1 เ ปิ ดเผย โปร่ ง ใส เน้น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และพัฒนาระบบการบริ หารราชการเพื1อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื1อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระบบขั.นของความสําเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั.นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี.
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั.นตอนที1 1






ระดับขั.นของความสําเร็ จ (Milestone)
ขั.นตอนที1 2
ขั.นตอนที1 3
ขั.นตอนที1 4












ขั.นตอนที1 5



โดยที :
ขั'นตอน
ขั.นตอนที1 1

รายละเอียดการดําเนินการ
1. สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักหรื อยุทธศาสตร์ที1สาํ คัญ และเหมาะสมในการเปิ ดโอกาส
ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและนําผลการวิเคราะห์ไปกําหนดกลุ่มผูท้ ี1เกี1ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้
อย่างเหมาะสม
2. สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการสร้างความรู ้ความเข้าใจสําหรับผูท้ ี1เกี1ยวข้อง และผูม้ ีส่วน
ได้
เสี ยที1เป็ นรู ปธรรมชัดเจน
3. สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั.งคณะทํางานภาคประชาชน โดยเป็ นคณะทํางานร่ วมระหว่างภาครัฐ
(ผูแ้ ทนองค์กรภาครัฐที1เกี1ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแ้ ทนประชาชน NGOs
สื1 อมวลชน เป็ นต้น) เพื1อจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรื อผลักดันให้
เกิดผลการปฏิบตั ิราชการ หรื อการพัฒนาบริ การสาธารณะ
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ขั'นตอน
ขั.นตอนที1 2

รายละเอียดการดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษากับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึ กษาหารื อเพื1อกําหนดและเลือกประเด็น
การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบตั ิราชการ/การพัฒนาบริ การสาธารณะที1เห็นว่าเหมาะสมที1จะ
นํามาดําเนินการในปี งบประมาณที1ดาํ เนินการ โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบตั ิ
ราชการ/การพัฒนาบริ การสาธารณะที1เลือกดําเนินการควรเป็ นประเด็นที1เกี1ยวข้องกับภารกิจหลัก
(Core Function) ของหน่วยงานหรื อเรื1 องที1มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และต้องได้รับการ
ยอมรับหรื อมีฉนั ทามติ
ขั.นตอนที1 3
สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนร่ วมกันกําหนดเป้ าหมาย ตัวชี.วดั วิธีการวัดผล
และระบบการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิ บตั ิราชการ/การพัฒนา
บริ การสาธารณะที1เลือกมาดําเนินการในขั.นตอนที1 2
ขั.นตอนที1 4

ขั.นตอนที1 5

1. สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน ร่ วมกันวางระบบการติดตามความก้าวหน้า
หรื อระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
2. สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนร่ วมกันติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการ
ดํา เนิ น งานตามประเด็ น การพัฒ นาระบบราชการ/ผลการปฏิ บัติ ร าชการ/การพัฒ นาบริ ก าร
สาธารณะที1 เลือก ให้เป็ นไปตามระบบที1 วางไว้และเสนอต่อผูบ้ ริ ห ารของส่ วนราชการอย่าง
สมํ1าเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)
สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผล
การปฏิบตั ิราชการ/การพัฒนาบริ การสาธารณะที1เลือก และเผยแพร่ ให้ประชาชนผูท้ ี1เกี1ยวข้องและผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยรับทราบผ่านกระบวนการ หรื อกลไกที1ส่วนราชการจัดให้มีข. ึนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่ วมติ ดตามตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิ ราชการ โดยมี คณะกรรมการประจําคณะจะเป็ นผูต้ ิ ดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ (7.6.1.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.6.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ ก.พ.ร.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.6.1

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผ่าน ระดับ 1

ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ ก.พ.ร.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่ วมติ ดตามตรวจสอบผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการ โดยคณะกรรมการประจํา คณะจะเป็ นผูต้ ิ ดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั.งหมด
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะมีการดําเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.6.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.6.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจําคณะ

ตัวบ่ งชี'ที 7.7 : ร้ อยละของอาจารย์ ประจําทีไ ด้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชี พ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ร้อยละ 0.10 – ร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1.00 – ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 2

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการไม่มีอาจารย์ที1ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.7
ร้อยละ
ร้อยละ 0

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
0 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.7

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการไม่มีอาจารย์ที1ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะสนับสนุนและส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในการได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.7
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชี'ที 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั.งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี1 ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและ
ตัวแทนที1รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางานโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หาร
ความเสี1 ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที1ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที1จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัย
เสี1 ยง
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี1 ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิ
การในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี1 ยง
และดําเนินการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี1 ยงที1จะเกิดขึ.นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดําเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี1 ยง
5. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี1 ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี1 ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 3 - 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี.
1. มีการแต่งตั.งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี1 ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและ
ตัว แทนที1 รับผิดชอบพันธกิ จหลัก ของสถาบัน ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํา งานโดยผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี1 ยง (7.8.1.1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที1ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อ
ลดโอกาสที1จะบรรลุ เป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี1 ยง โดยคณะได้
จัดทําเป็ นรู ปเล่มรายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ (7.8.2.1)
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3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี1 ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิ บตั ิ
การในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี1 ยงและดําเนิ นการ
แก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี1 ยงที1จะเกิดขึ.นอย่างเป็ นรู ปธรรม คณะได้จดั ทําแผนบริ หารความเสี1 ยงและ
แนวทางแก้ไขไว้ในรายงานควบคุ มภายใน อยู่ในแบบ ปม. (7.8.3.1) และมีกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยแจกให้อาจารย์ทุกคนได้รับทราบเพื1อสร้างความรู ้ความเข้าใจในด้านการบริ หารความเสี1 ยง
และดําเนินการ เช่น การเขียนขออนุมตั ิจดั โครงการ การเบิกจ่ายในการซื. อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ (7.8.3.2)
4. มีการดําเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี1 ยง ทุกกิจกรรม โครงการที1ได้ดาํ เนินการไปแล้วนั.น
คณะได้รายงานไว้ในเล่มรายงานการควบคุมภายใน ในแบบ ปม. และแบบ ปย. 3 (7.8.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.8
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.8

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับ 4

ผ่าน ระดับ 4

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที1ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที1จะบรรลุ เป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี1 ยง และได้
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯจะมีการวางแผนบริ หารความเสี1 ยงและควบคุมภายในให้ครบทุกขั.นตอน
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รายการหลักฐานแสดง : 7.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.8.1.1
คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี1 ยง
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายใน
7.8.3.2
ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี'ที 7.9 : ระดับความสํ าเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี'และเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับ
บุคคล
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี.และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนด
เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที1เกี1ยวข้องกับหน่วยงานโดยเชื1อมโยงกับ
เป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อ
เทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี.และเป้ าหมายตามคํารับรองของ
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี. และเป้ าหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารไปเชื1อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 - 7 ข้อแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงาน ถึงระดับ 8 ดังนี.
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะโดยคณะได้กาํ หนดไว้
ในคํารับรองปฏิบตั ิราชการปี 2551 (7.9.1.1)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ (7.9.2.1)
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี.และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ(7.9.3.1)
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนด
เป้ าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที1เกี1ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื1อมโยงกับเป้ าประสงค์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของคณะ(7.9.4.1)
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อ
เทียบเท่า (7.9.5.1)
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี.และเป้ าหมายตามคํารับรองของ
ผูบ้ ริ หาร
ระดับต่าง ๆ (7.9.6.1)
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี. และเป้ าหมายตามคํารับรอง (7.9.7.1)
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารไปเชื1อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ โดยคณะมีโครงการพาอาจารย์ไปศึกษาดูงานทั.งในและต่างประเทศ (7.9.8.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี'
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
7.9

ระดับ

ผ่าน ระดับ 8

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี'

หน่ วยวัด

7.9

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550

เป้ าหมาย
2551

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับ 7

ผ่าน ระดับ 8

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ มีการกําหนดตัวบ่งชี. และเป้ าหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี. และเป้ าหมาย
ตามคํารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี. และเป้ าหมายตามคํา
รั บ รองและมี การนําผลการประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของผูบ้ ริ ห ารไปเชื1 อมโยงกับ ระบบการสร้ า ง
แรงจูงใจ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดจะดําเนินการด้านนี.อย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.3.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.4.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.5.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.6.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.7.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานการจัดทําหลักสู ตรโลจิสติกส์และธุ รกิจระหว่างประเทศ
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 7

ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

7.1

สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริ หารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
สถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
มีระบบและกลไกในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเพื1อพัฒนาและธํารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ

7.2
7.3
7.4

คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
3
-

7.4.1

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1เข้าร่ วม
ประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิชาการทั.งในประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้อยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที1ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชีพทั.งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.4.3 ระดับคุณภาพของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื1อการ
บริ หาร การเรี ยนการสอน และการ
วิจยั
ตัวบ่ งชี'
รายละเอียด

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

1
3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

5

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

คะแนน
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การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุ

7.5.1

7.6

7.6.1

7.7

7.8
7.9

ระดับความสําเร็ จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสู ตร
และการเงิน
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่ วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
N/A

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
มีการนําระบบบริ หารความเสี1 ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี.และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
เฉลีย
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เป้าหมาย

N/A

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

1

บรรลุเป้ าหมาย

0

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2.00

3.00

2.00

องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี'ที 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที1สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที1ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั.ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน1 คงขององค์กรอย่างต่อเนื1 อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที1 ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที1สถาบันกําหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 - 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิ ท ยาการจัด การได้มี ก ารจัด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ที1 มี ค วามสอดคล้อ งกับ
ยุท ธศาสตร์ ของสถาบัน เพื1 อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย (8.1.1.1) โดยเชิ ญคณะกรรมการบริ ห ารคณะ
ประชุ มเพื1อชี. แจงและวางแผนการจัดทําคําของบประมาณ ทั.งนี. มอบให้แต่ละโปรแกรมวิชารับผิดชอบ
ในการพิจารณา เขียนคําของบประมาณของโปรแกรมวิชา (8.1.1.2)
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2. คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยโครงการต่างๆที1จะจัดต้องมีการขออนุ มตั ิที1ชดั เจน
รวมถึงต้องมีรายละเอียดของการใช้จ่ายงบและเมื1อมีการจัดโครงการไปแล้วจะต้องส่ งรายงานต่อคณะฯ
และมหาวิ ท ยาลัย (8.1.2.1) และทุ ก ครั. งที1 มี ก ารเบิ ก จ่ า ยจะมี ก รรมการในการตรวจรั บ ก่ อ นเบิ ก จ่ า ย
(8.1.2.2)
3. มี ก ารจัดทํา ระบบฐานข้อมู ล ทางการเงิ น ในรู ป ของเอกสารมี ส มุ ดตัด ยอดงบประมาณ
(8.1.3.1) และสมุ ดคุ มยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (8.1.3.2) และมี การใช้คอมพิ วเตอร์ ในการตัดยอด
รายรับรายจ่าย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel (8.1.3.3) ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ คณะฯ มีการสรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นราย
ไตรมาส คือ 1 ปี รายงาน 4 ครั.ง (8.1.4.1)
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิ น
และความมัน1 คงขององค์กรอย่างต่อเนื1 อง คณะวิทยาการจัดการได้นาํ ข้อมูลทางการเงิ นมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายไตรมาส (8.1.5.1) และวิเคราะห์สถานการณ์ การเงิ นและความมัง1 คงขององค์กร
อย่างต่อเนื1อง โดยคณะให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณการใช้จ่าย เพื1อ
เป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ต่อไป (8.1.5.2)
6. มี หน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา หน้า ที1 ติ ดตามการใช้เงิ น ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที1สถาบันกําหนด ในส่ วนของคณะฯ มีการแต่งตั.งกรรมการตรวจรับทุกครั. ง
เพื1อให้เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและทําให้มีระบบการควบคุมภายในที1เข้มแข็งในระดับ
คณะ (8.1.6.1) และทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั.งหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที1
ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที1สถาบันกําหนด (8.1.6.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
8.1
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิ น และงบประมาณอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารวางแผนจัดสรรงบประมาณ อย่างโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ มีการจัดทํารายงานทางการเงิ นเป็ นรายไตรมาส และวิเคราะห์สถานการณ์ การเงิ นและ
ความมัง1 คงขององค์กรอย่างต่อเนื1 อง โดยคณะฯให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจัดกิ จกรรมและ
งบประมาณการใช้จ่าย เพื1อเป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ต่อไป
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้ชดั เจนและ
สะดวกต่อการใช้และตรวจสอบเพื1อให้สามารถนํารายงานที1ได้ไปใช้ในการนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารและเป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและวางแผน การพัฒนาต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.1.1 เอกสารคําขอเงินนอกงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
ปี งบประมาณ 2551 - 2552
8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.1.2.1 ตัวอย่างคําขออนุ ญาตจัดโครงการ
8.1.2.2 ตัวอย่างฎีกาที1มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ
8.1.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
8.1.3.3 รายงานการตัดยอดจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel
8.1.4.1 สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
8.1.5.1 สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
8.1.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณ
8.1.6.1 ตัวอย่างฏีกาที1มีการเบิกจ่ายและรับ
8.1.6.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี'ที 8.1.1 ค่ าใช้ จ่ายและมูลค่ าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชี พเพือ สั งคมต่ อ
อาจารย์ ประจํา (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 6,499

คะแนน 2
6,500 – 9,999

คะแนน 3
≥ 10,000

ผลการดําเนินการ :
คณะวิท ยาการจัดการมี ค่ าใช้จ่ายในการให้บ ริ การทางวิช าการแก่ ชุม ชน โดยได้รับเงิ น จาก
หน่วยงานภายนอกและไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการมนุ ษย์สัมพันธ์กบั การ
ทํา งานเป็ นที ม จํา นวนเงิ น 32,890 บาท โครงการการสร้ า งความสามัค คี ใ นหน่ ว ยงาน บริ ษ ัท
อุตสาหกรรมการบิน จํากัด จํานวนเงิน 1,000 บาท โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้าน
ยางโทน จํานวนเงิน 89,363 บาท โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่ จํานวน
เงิน 87,583 บาท โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล 6 แห่ ง
จํานวนเงิน 67,500 บาท รวมทั.งสิ. น 278,336 บาท (8.1.1.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.1
ปริ มาณ
278,336 บาท

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
8.1.1
ปริ มาณ
1,000 บาท
278,336 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
ในปั จจุ บนั อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุ นสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกเพื1 อ
ให้บริ การวิชาการแก่ สังคมมากขึ.น เช่ น หน่ วยงานอบต. และบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ และทุนสนับสนุ น
การทําวิจยั เพื1อพัฒนาท้องถิ1 นมากขึ.น เป็ นโอกาสดี ที1จะทําให้อาจารย์ของคณะฯ ได้ออกไปให้บริ การ
วิชาการแก่ชุมชนมากขึ.น
จุดอ่ อน :
อาจารย์ในบางโปรแกรมวิชาของคณะวิทยาการจัดการยังมีภาระการสอนในช่วงรอบระยะเวลา
ที1ผา่ นมามาก จึงไม่สามารถออกไปให้บริ การทางวิชาการต่อชุมชนได้
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์ ขอทุ นสนับสนุ นจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย เพื1อพัฒนาท้องถิ1น และให้บริ การวิชาการแก่สังคมมาก
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.1
หมายเลข

งบประมาณ
ที1ใช้

หลักฐานแสดง

8.1.1.3.1 โครงการมนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม
โครงการการสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้านยางโทน
โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล 6
แห่ง
รวม
ตัวบ่ งชี'ที 8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้ บริการวิชาการและวิชาชี พในนามสถาบันต่ ออาจารย์
ประจํา
(สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14,999

คะแนน 2
15,000 – 19,999
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คะแนน 3
≥ 20,000

32,890
1,000
89,363
87,583
67,500
278,336

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการที1จดั อบรมให้บุคคลภายนอกและเก็บเงินค่าลงทะเบียน รายได้
ที1หกั รายจ่ายแล้วเหลือ และนําเข้ามหาวิทยาลัย เช่น โครงการสัมมนา เรื1 อง “มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อ
กระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551 จํานวนเงิน 4,780 บาท โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ จํานวนเงิ น 3,400 บาท โครงการ
สัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิ น และการจัดทํารายงานข้อมูลวิเคราะห์งบการเงิ นเพื1อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ จํานวนเงิน 3,150 บาท โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลื อ (การบริ หารและควบคุ มภายในสิ นค้าคงเหลื อและวัตถุ ดิบ)
จํานวนเงิน 3,150 บาท โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1
35 (การนําเสนองบการเงิน) จํานวนเงิน 4,900 บาท และโครงการสัมมนา เรื1 อง โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การส่ วนตําบลในจังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 51,300 บาท รวม
ทั.งสิ. น 70,680 บาท (8.1.2.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.2
ปริ มาณ
70,680 บาท

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
2551
ปี การศึกษา 2551
8.1.2
ปริ มาณ
7,636 บาท
5,000 บาท
70,680 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการได้มีโครงการที1จดั อบรมให้บุคคลภายนอกที1สามารถเก็บเงินค่าลงทะเบียน
และเป็ นที1ยอมรับของสังคม คือ โครงการอบรมของผูจ้ ดั ทําบัญชี ซึ1 งใน 1 ปี ต้องเก็บชัว1 โมงบัญชี อย่าง
น้อย 12 ชัว1 โมง ทําให้โปรแกรมวิชาการบัญชีสามารถจัดอบรมได้อย่างต่อเนื1องเป็ นประจําทุกปี
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จุดอ่ อน :
คณะวิท ยาการจัดการได้มีก ารจัดโครงการต่า งที1 จะทํา ให้เกิ ดรายรั บต่ อทางมหาวิทยาลัยแต่
เนื1 องจากการมหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยงานที1ไม่แสวงหากําไรจึงทําให้คิดค่าบริ การวิชาการในราคาที1ต1 าํ
และบางครั.งคณะวิทยาการจัดการมีงานบริ การวิชาการที1เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั.งสิ. น
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการและโปรแกรมวิชาจะต้องมีการจัดโครงการที1ให้บริ การวิชาการต่าง ๆ ที1จะ
ทําให้เกิดเป็ นรายรับต่อมหาวิทยาลัยให้มากขึ.น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.2
หมายเลข
8.1.2.3.1

หลักฐานแสดง

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การส่ วนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม
โครงการสัมมนา เรื1 อง “มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
การบริ หารด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงาน
ข้อมูลวิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้า
คงเหลือ (การบริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที1 35 (การนําเสนองบการเงิน)
รวม

รายรับหลัง
หักรายจ่าย
51,300
4,780
3,400
3,150
3,150
4,900

70,680
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ตัวบ่ งชี'ที 8.1.3 ร้ อยละของค่ าใช้ จ่ายและมูลค่ าทีใ ช้ ในการอนุรักษ์ พฒ
ั นาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่ องบดําเนินการ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
0.01 – 0.49% ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
0.50 – 0.99 % ของบดําเนินการ

คะแนน 3
≥ 1 % ของงบดําเนินการ

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการได้มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พฒั นา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวม 20 โครงการ เช่ น โครงการปั จฉิ ม นิ เทศนัก ศึ ก ษา ภาคปกติ โครงการอบรม
จริ ยธรรม สําหรับนักศึกษาชั.นปี ที1 1 โครงการอบรม"ค่ายคุณธรรม" โครงก ารปั จฉิ ม นิ เท ศ นิ เท ศ ทดสอบความรู ้รวบยอด โครงการวิชาการสัมพันธ์นอ้ งพี1 โครงการพัฒ นานัก ศึ ก ษาด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ศาสนา กี ฬาศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรมปั จฉิ มนิ เทศเตรี ยมความพร้อมนักศึ กษาก่ อน
ออกไปทํางานจริ ง โครงการสานสายใย...ดวงใจแม่ (8.1.3.1)
การคํานวณ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที1ใช้ในการอนุ รักษ์พฒั นาของคณะ(418,280) x 100
งบประมาณที1ต. งั ทั.งหมด (5,500,000)
เท่ากับ ร้อยละ 7.60 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.3
ปริ มาณ
ร้อยละ 7.60

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
8.1.3
ปริ มาณ
ร้อยละ 1.89
ร้อยละ 0.50
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 7.60

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทุกปี การศึกษา และดําเนิ น
โครงการโดยมอบหมายให้แต่ละโปรแกรมวิชาเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการร่ วมกับคณะวิทยาการจัดการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีโครงการดําเนินการเกี1ยวกับการอนุ รักษ์พฒั นา และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มากขึ.นกว่าเดิม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.3.3.1 รายชื1อโครงการต่าง ๆ ดังนี.
รหัสโครงการ
ชื อโครงการ
ควจ.3306 ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
ควจ.3307 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ควจ.3315 ปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ควจ.3321 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ควจ.3325 ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
ควจ.1410 อบรมจริ ยธรรม สําหรับนักศึกษาชั.นปี ที1 1
ควจ.1413 ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
ควจ.1416 อบรม"ค่ายคุณธรรม"
ควจ.1429 ปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ควจ.1430 ปั จฉิ มนิเทศนิ เทศ-ทดสอกความรู ้รวบยอด
ควจ.1434 วิชาการสัมพันธ์นอ้ งพี1
พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนา กีฬา
ควจ.1442 ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริ หารงานทรัพยากร
ควจ.1446 มนุษย์
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งบประมาณ
20,000
20,000
5,500
6,000
6,500
15,000
20,000
13,000
5,000
8,500
8,000

ใช้ ไป คงเหลือ
20,000
0
20,000
0
5,500
0
6,000
0
6,500
0
15,000
0
20,000
0
13,000
0
3,000
2,000
5,000
3,500
8,000
0

54,000

54,000

0

20,875

20,875

0

รหัสโครงการ ชื1อโครงการ
งบประมาณ ใช้ไป
ควจ.1449 การพัฒนาบุคลิกภาพ
30,000 30,000
อบรมปั จฉิ มนิเทศเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกไป
ควจ.1456 ทํางานจริ ง
78,300 78,300
ควจ.1460 ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
6,500 6,500
ควจ.1464 ประกวด DJ.Junior Contest
33,600 33,600
ควจ.1472 สานสายใย...ดวงใจแม่
15,115 15,115
ควจ.1475 การพัฒนาบุคลิกภาพ
26,990 26,990
ควจ.1476 ประกวดภาพถ่ายเพื1อประชาสัมพันธ์
30,900 30,900
423,780 418,280
ตัวบ่ งชี'ที 8.1.4 สิ นทรัพย์ ถาวรต่ อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่ า) (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 64,999

คะแนน 2
65,000 – 99,999

คะแนน 3
≥ 100,000

ผลการดําเนินการ :
N/A มหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.4
N/A

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
N/A

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
8.1.4
N/A
N/A
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
N/A

การบรรลุ
เป้าหมาย
N/A

คงเหลือ
0

0
0
0
0
0
0

5,500

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
N/A

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
N/A
แนวทางการพัฒนา :
N/A
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.4
หมายเลข

หลักฐานแสดง

ตัวบ่ งชี'ที 8.1.5 ค่ าใช้ จ่ายทั'งหมดต่ อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่ า) (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบ่ งชี' :
ค่าใช้จ่ายที1สถาบันอุดมศึกษาสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ต่อหัว จําแนกตาม
กลุ่มสาขา ค่าใช้จ่ายทั.งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุ น และค่าเสื1 อมราคา ทั.งนี.ให้คิดตามปี งบประมาณ
เกณฑ์ปกติของค่าใช้จ่ายทั.งหมดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
แพทยศาสตร์
=
395,208 บาทต่อคน
เภสัชศาสตร์
=
127,152 บาทต่อคน
ทันตแพทยศาสตร์
=
327,426 บาทต่อคน
พยาบาลศาสตร์
=
102,880 บาทต่อคน
เทคนิคการแพทย์/สาธารณสุ ขศาสตร์ /สหเวชศาสตร์ =
119,905 บาทต่อคน
2. วิทยาศาสตร์ กายภาพ 66,338 บาทต่อคน
3. วิศวกรรมศาสตร์ 70,312 บาทต่อคน
4. สถาปั ตยกรรมศาสตร์ 71,394 บาทต่อคน
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5.
6.
7.
8.

เกษตรศาสตร์ 109,910 บาทต่อคน
บริ หารธุ รกิจฯ 62,532 บาทต่อคน
ครุ ศาสตร์ 90,610 บาทต่อคน
สังคมศาสตร์ 45,457 บาทต่อคน

คํานวณมาจาก :
ค่าใช้จ่ายทั.งหมดในปี งบประมาณนั.น
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในปี งบประมาณนั.น

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤ - 10%
ของเกณฑ์

คะแนน 2
5 – 9.99% และ -5 – (-9.99)%
ของเกณฑ์

คะแนน 3
(-4.99) – 4.99%
ของเกณฑ์

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายทั.งหมดในปี งบประมาณ
2551 – 2552 เอกสารสรุ ปการใช้งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ (8.1.5.3.1) และจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาประจําปี การศึกษา 2551 (8.1.5.3.2) ตารางหาค่า FTES
มาตรฐานของคณะวิทยาการจัดการ (8.1.5.3.3)
การคํานวณ
2173246.6+2569395.6
ค่าใช้จ่ายตัดยอด
จํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
5,037.46
= 941.475 เปรี ยบเทียบกับ 62,532 บาทตามเกณฑ์ (สมศ.)
= 941.475x100
62,532
= ร้อยละ 1.506

252

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.5
ปริ มาณ
ร้อยละ 1.506

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
8.1.5

ปริ มาณ

ร้อยละ 1.37

≥ ± 10%

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 1.506

บรรลุเป้ าหมาย

หรื อ
≤ - 10%
ของเกณฑ์

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง:
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานตามโปรแกรมวิชา ให้
ตรงต่อความต้องการของนักศึกษาทุกชั.นปี โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการจัดงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า ในปี งบประมาณ 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.5.3.1 เอกสารสรุ ปการใช้งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ
8.1.5.3.2 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าประจําปี 2551
8.1.5.3.3 ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ
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ตัวบ่ งชี'ที 8.1.6 ร้ อยละของเงินเหลือจ่ ายสุ ทธิต่องบดําเนินการ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 - 4% ของงบดําเนิ นการ

คะแนน 2
+5 - 9 % หรื อ > 15%
ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
+ 10 -15 % ของงบดําเนินการ

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการได้รับการจัดสรรงบดําเนิ นการ 5,500,000 บาท โดยได้นาํ ไปจัดสรรใน
ด้านค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยคณะวิทยากรจัดการได้นาํ งบ
ดําเนินใช้ไป 4,742,642.2 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.23 ซึ1 งมีงบประมาณคงเหลือ 757,357.80 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 13.77 ของเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบดําเนินการ งบดําเนินการในปี การศึกษา 2550 (8.1.6.3.1)
การคํานวณ
757,357.80
งบประมาณคงเหลือ
งบดําเนินการ
5,500,000
= ร้อยละ 13.77
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.6
ปริ มาณ
ร้อยละ 13.77

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
+5 - 9 %
8.1.6
ปริ มาณ
ร้อยละ 19.88
หรื อ
> 15% ของ
งบดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 13.77

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการจัดสรรงบ โดยได้นาํ จัดสรรในด้านค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค อย่างพอเพียง ซึ1 งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยากร
จัดการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรเพิ1มปริ มาณโครงการให้มีจาํ นวนมากขึ.น
งบดําเนินการ ให้มีร้อยละของเงินคงเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบดําเนินการตํ1าที1สุด
ทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงิน

เพื1อจะได้จดั สรร
เพื1อบ่งบอกเสถียรภาพ

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.6.3.1 สรุ ปงบคณะวิทยาการจัดการ ปี งบประมาณ

ตัวบ่ งชี'ที 8.1.7 งบประมาณสํ าหรับการพัฒนาคณาจารย์ ท'งั ในประเทศ และต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 6,499

คะแนน 2
6,500 – 9,999
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คะแนน 3
≥ 10,000

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ท. งั ในประเทศ และต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ประจําเท่ากับ 14,712.39 บาทต่อคน (8.1.7.3.1)
การคํานวณ
งบประมาณประจําปี 2551-2552 หมวดค่าจ้างและพัฒนาบุคลากร (600,000+268,031.10) บาท
จํานวนอาจารย์ (59 คน)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.7
ปริ มาณ
14,712.39 บาท

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
8.1.7
ปริ มาณ
14,365.8 บาท
6,500 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
14,712.39 บาท

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง:
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์อย่างเพียงพอ โดยถือว่า
การพัฒนาอาจารย์เป็ นสิ1 งสําคัญสําหรับการผลิตบัณฑิตที1มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินการพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะฯ และส่ งเสริ มอาจารย์ให้ทาํ ผลงาน เอกสาร ตํารา และส่ งเสริ มให้มีการทําวิจยั เพื1อ
พัฒนาท้องถิ1นและงานวิจยั ในชั.นเรี ยนอย่างต่อเนื1องเพิ1มขึ.นทุกปี
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.7
หมายเลข
8.1.7.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ

หลักฐานแสดง

ตัวบ่ งชี'ที 8.1.8 ค่ าใช้ จ่ายทั'งหมดทีใ ช้ ในระบบห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์ สารสนเทศต่ อ
นักศึกษา (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 3,999

คะแนน 2
4,000 – 5,999

คะแนน 3
≥ 6,000

ผลการดําเนินการ :
N/A มหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1.8
N/A

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สมศ.
N/A

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2549
2550
8.1.8
ปริ มาณ
N/A
N/A
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สมศ.
คะแนน
N/A
จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
N/A
แนวทางการพัฒนา :
N/A
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
N/A

การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
N/A

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.8
หมายเลข

หลักฐานแสดง

ตัวบ่ งชี'ที 8.2 : มีการใช้ ทรั พยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื1นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื1นภายนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที1เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื1น
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะฯ
โดยผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ หารคณะ เป็ นผูด้ ูแล (8.2.1.1)
2. โดยมีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะ เช่น การปรับปรุ งห้องพัก
อาจารย์เพื1อรองรับอาจารย์ที1เพิ1มขึ.นอีกหลายโปรแกรม และมีการประชุมชี.แจ้งเกี1ยวกับการวิเคราะห์
ความต้องการการใช้ทรัพยากรของอาคารบัญชีและโลจิสติกส์ จากเอกสารบันทึกรายงานการประชุม
คณะฯ ครั.งที1 4/2551 (8.2.2.1)
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3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื1นในมหาวิทยาลัย โดยห้องเรี ยนส่ วนมาก จะ
เป็ นห้องเรี ยนรวม ซึ1 งจะใช้ร่วมกัน (8.2.3.1)
4. มีผลการประหยัดงบประมาณที1เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื1น เช่น การซ่อม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ า ประปา และอื1น ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จะให้เจ้าหน้าที1ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยมาซ่อมบํารุ งให้ โดยไม่ได้จา้ งผูร้ ับเหมาจากภายนอกมาซ่อมบํารุ ง (8.2.4.1)
ตารางที1 8.2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะฯ
ทรัพยากรของคณะ
1. ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
2. ห้องปฏิบตั ิการ วารสารศาสตร์ (628)
3. ห้องปฏิบตั ิการเงิน-การธนาคาร (631)
4. ห้องปฏิบตั ิการบัญชี (625)
5. ห้องประชุม 626
6. ห้องประชุม 613
7. หอประชุม A3

ทรัพยากรของคณะ

อัตราการใช้
20 คาบ/สัปดาห์
18 คาบ/สัปดาห์
24 คาบ/สัปดาห์
15 คาบ/สัปดาห์
18 คาบ/สัปดาห์
40 -45 ชัว1 โมง/
สัปดาห์
42 คาบ/สัปดาห์

อัตราการใช้

ความพอเพียง/
ความต้องการ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

แผนการแก้ปัญหา

ไม่พอเพียง

ใช้หอ้ งประชุมอื1นๆ
ในมหาวิทยาลัย
แผนการแก้ปัญหา

8. คอมพิวเตอร์สาํ หรับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

1 เครื1 อง : 3 คน

ความพอเพียง/
ความต้องการ
ไม่พอเพียง

9. Printer สําหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
10.ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 623
11.ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 624
12.ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 633
13.ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 634

1 เครื1 อง : 2 คน

ไม่พอเพียง

40 คาบ/สัปดาห์
40 คาบ/สัปดาห์
40 คาบ/สัปดาห์
40 คาบ/สัปดาห์

ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
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-

ใช้คอมพิวเตอร์
ในห้องประชุมชั.นล่าง
ซึ1งมีการรองรับเพิ1มขึ.น
อีก 5 เครื1 อง
ใช้ Printer ร่ วมกัน ในห้อง
ประชุมชั.นล่าง
ปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
ให้สมบูรณ์

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
8.2
ระดับ
ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
2551
ปี การศึกษา 2551
มีการ
ผ่าน ระดับ 4
ดําเนินการ
ครบ 4 ข้อแรก

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีการดําเนิ นการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงาน
อื1นภายนอกสถาบัน ทําให้ไม่มีผลการประหยัดงบประมาณที1เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงาน
อื1น
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื1นภายนอกสถาบัน
เพื1อนําไปสู่ การพัฒนาให้มีผลการประหยัดงบประมาณที1เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื1น
ได้
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.2.1.1 คําสั1งแต่งตั.งผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั.งที1 4/2551
8.2.3.1 ตารางการใช้หอ้ งเรี ยนรวม
8.2.4.1 แบบฟอร์ มการขอใช้บริ การจากศูนย์คอมพิวเตอร์ และฝ่ ายอาคารสถานที1
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 8

ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

8.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพเพื1อสังคมต่อ
อาจารย์ประจํา
รายรับของสถาบันในการให้บริ การ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที1ใช้ในการ
อนุรักษ์พฒั นาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดําเนินการ
สิ นทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
ค่าใช้จ่ายทั.งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดําเนินการ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์
ทั.งในประเทศ และต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจํา
ค่าใช้จ่ายทั.งหมดที1ใช้ในระบบห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ
นักศึกษา
มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
เฉลีย

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7

8.1.8

8.2

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนน
เต็ม 5.00)
-

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

N/A

-

N/A

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

3

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

N/A

-

N/A

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2.50

3
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การบรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี'ที 9.1 : มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีเ ป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที1เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื1 องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ดของสถาบัน ภายใต้ก ารมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคี ท. งั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี. และเกณฑ์คุณภาพที1สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื1นๆ ที1เกี1ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพที1 ครบถ้วน ทั.งการควบคุ มคุ ณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื1 องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที1มีการ
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที1สนับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน
ระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั.ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2551 คณะฯ มีผลงานผ่านระดับ 7 คือ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที1เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
คณะฯ โดยมี การแต่งตั.งกรรมการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ฯ (9.1.1.1) และคณะฯ
(9.1.1.2) ตลอดจนมีการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ (9.1.1.3) และคณะฯ (9.1.1.4)
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื1 องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้การมี ส่วนร่ วมจากภาคี ท. งั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยมี ก ารกํา หนดนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพไว้ใ นยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย
(9.1.2.1)และคณะฯ (9.1.2.2)
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี. และเกณฑ์คุณภาพที1สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื1นๆ ที1เกี1 ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีการจัดทําคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ (9.1.3.1) และคณะฯ (9.1.3.2)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที1ครบถ้วน ทั.งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื1องเป็ นประจํา ( อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที1มีการติดตาม ) โดย
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการพร้อมทั.งมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื1องตั.งแต่ปี 2548 – 2550 (9.1.4.1 - 9.1.4.4)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพที1เป็ นจุดอ่อนในปี 2548 และ ปี 2549 มาพัฒนาการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื1องจนถึงปี 2550 (9.1.5.1 - 9.1.5.4)
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที1สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน
ระดับบุคคล โปรแกรมวิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดทําhttp//:www.npru.ac.th (9.1.6.1)
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั.ง
ภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีระบบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี.
1) มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวิชาต่างๆ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (9.1.7.1)
2) มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯที1ประกอบด้วยกรรมการจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1.7.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.1
ระดับ
ระดับ 7
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเหมาะสม โดย
มีการแต่งตั.งกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มีการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื1 องการประกันคุณภาพ มีการ
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี. และเกณฑ์คุณภาพที1สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื1นๆ
ที1เกี1ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที1
ครบถ้วน ทั.งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื1องเป็ นประจํา มี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการนําจุดอ่อนมาพัฒนาการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื1 องตลอด
จนถึงปี 2551 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที1สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบ
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั.งภายในและภายนอก
สถาบัน และมีระบบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพในระดับต่าง ๆ อย่างสมํ1าเสมอ
แนวทางการพัฒนา :
รักษาคุณภาพระดับการดําเนิ นการและหานวัตกรรมมาตรฐานเพื1อการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื1อง
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.1.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.3 คู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.1.4 คู่มือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.1 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.2.2 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.3.2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2548
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2549
9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.4.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2548
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2549
9.1.5.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.5.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th
9.1.7.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (ประกอบด้วย
กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ)
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ตัวบ่ งชี'ที 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
(สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที1นกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนที1นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที1เกี1ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื1อง
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 2551 คณะฯ มีผลงานผ่านระดับ 4 คือ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา โดยคณะวิทยาการ
จัดการแจ้งให้อาจารย์ที1ปรึ กษาประจําหมู่เรี ยนต่าง ๆ ให้ความรู ้ และชี. แจงให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการเรี ยน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิต ซึ1 งกําหนดไว้ในคู่มือนักศึกษาโปรแกรมต่างๆ ของคณะฯ (9.2.1.1
- 9.2.1.7)
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึ กษานําความรู ้ ด้านการประกันคุ ณภาพไปใช้กบั กิ จกรรมนักศึ กษา
โดย
ให้นกั ศึกษาจัดกิ จกรรมต่างๆ ตามวงจร PDCA เช่น โครงการจ้างนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน (9.2.2.1)
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3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษาจัด
กิ จกรรมที1เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ วัตถุ ประสงค์และ
คุณลักษณะบัณฑิตตามที1คณะฯ กําหนด เช่น อบรมประกันคุณภาพให้แก่นกั ศึกษาและมีระบบการจ้าง
งานนักศึกษาเพื1อให้มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ (9.2.3.1-9.2.3.2) เป็ นต้น
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรื อโครงการโดยให้
นักศึกษาจัดกิ จกรรมที1เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาโดยการปรับตามวงจร PDCA เช่ น นักศึกษาได้นาํ
หลัก เกณฑ์รวมถึ ง แนวทางปฏิ บ ตั ิ ที1 ดีข องการทํา ประกัน คุ ณ ภาพของนัก ศึ ก ษามาใช้อาทิ เช่ น ในทุ ก
โครงการที1จดั ทําขึ.นนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการทําเล่มประกันคุ ณภาพและได้มีการทําแบบประเมิน
แบบครบถ้วนทั.ง 4 ด้านตัวอย่างเช่นโครงการอบรม CPD (9.2.4.1-9.2.4.5)
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน โดยคณะฯ ได้
ส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมอบรมในโครงการการอบรมนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุ นการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบบุรี ระหว่างวันที1 12 -14 ธันวาคม 2551 (9.2.5.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา โดย
คณะฯจัดการแจ้งให้อาจารย์ที1ปรึ กษาประจําหมู่เรี ยนต่าง ๆ เพื1อให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของการนํา
ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช้ ใ นการเรี ยน ให้ ส อดคล้ อ งกับ ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
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วัตถุ ประสงค์ และคุ ณลักษณะบัณฑิ ต ซึ1 งกําหนดไว้ในคู่มือนักศึ กษา มี ระบบส่ งเสริ มให้นักศึ กษานํา
ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวงจร
PDCA พร้ อมทั.งให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษาจัด
กิจกรรมที1เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรเสนอแนะให้นกั ศึกษามีการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุ ณภาพภายใน
สถาบัน และระหว่า งสถาบัน พร้ อมทั.ง มี ระบบติ ดตามประเมิ น ผลการประกัน คุ ณ ภาพในกิ จกรรมที1
นักศึกษาดําเนิ นการและในส่ วนที1นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบันและมีการนํา
ผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนิ นงานประกันคุณภาพที1เกี1ยวข้องกับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื1อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว1 ไป)
9.2.1.2 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การตลาด)
9.2.1.3 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การเงินและการธนาคาร)
9.2.1.4 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )
9.2.1.5 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
9.2.1.6 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
9.2.1.7 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9.2.2.1 โครงการจ้างนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
9.2.3.1 โครงการจ้างนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
9.2.3.2 อบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี.แจงหลักสู ตร
9.2.4.1 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
9.2.4.2 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9.2.4.3 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
9.2.4.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
9.2.4.5 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบการเงิน
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.5.1 วุฒิบตั รนางสาวนฤมล วงศ์สม นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการการอบรมนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามหลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบ่ งชี'ที 9.3 : ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอย่างต่อเนื1อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที1เกี1ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที1กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื1 อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที1หน่วยงานพัฒนาขึ.น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที1ดี
เพื1อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื1นๆ
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 การศึกษา 2551 คณะฯ มีผลการดําเนินงาน ระดับ 4 คือ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อย่าง
ต่อเนื1 อง โดยการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (9.3.1.1 - 9.3.1.2) และรายงานการประเมิน
ตนเองตั.งแต่ปี 2548 – 2551 ( 9.3.1.3- 9.3.1.6)
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2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ( 9.3.2.19.3.2.2) และ รายงานการประเมินตนเองตั.งแต่ปี 2548 – 2551 ( 9.3.2.3 - 9.3.2.6)
3. มี ก ารรายงานผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในต่ อ หน่ ว ยงานที1 เ กี1 ย วข้ อ งและ
สาธารณชน
ภายในเวลาที1กาํ หนด โดยคณะฯได้จดั ส่ งรายงานการประเมินตนเองให้กบั มหาวิทยาลัยฯ เพื1อรับการ
ประเมินจากผูป้ ระเมินภายนอกอย่างสมํ1าเสมอ ( 9.3.3.1)
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื1อง โดย
การนําจุดอ่อนของผลการประเมินในปี ก่อนมาปรับปรุ งการดําเนิ นงานในปี ปั จจุบนั อย่างต่อเนื1 อง คือผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2550 มีขอ้ เสนอแนะให้มีการเพิ1มการดําเนิ นการด้านการวิจยั
คณะฯ ได้ดาํ เนิ นการสนับสนุ นให้อาจารย์ทาํ วิจยั มากขึ.นและมีการดําเนิ นการจัดตั.งหน่วยวิจยั (9.3.4.19.3.4.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอย่างต่อเนื1 อง ได้มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั.งแต่ปี 2548 – 2551 และรายงานการประเมินตนเองตั.งแต่ปี 2548 – 2551 มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่ วยงานที1เกี1ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที1กาํ หนด เพื1อรับการ
ประเมิ น จากผูป้ ระเมิ น ภายนอกอย่า งสมํ1า เสมอและนํา ผลการประเมิ น ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื1อง
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจะสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที1หน่วยงานพัฒนาขึ.น หรื อ
มีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที1ดี เพื1อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื1นๆต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550
9.3.4.2 ประกาศทุนวิจยั และการจัดตั.งหน่วยวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบ่ งชี'ที 9.3.1 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมิน สมศ. (ก.พ.ร.)
ชนิดของตัวบ่ งชี' : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
คะแนน 2
ผลประเมิน
ผลประเมิน
รอบที1 2
รอบที1 2
ของ สมศ.
ของ สมศ.
ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน
อยูใ่ นช่วง
อยูใ่ นช่วง
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50

คะแนน 3
ผลประเมิน
รอบที1 2
ของ สมศ.
ระดับสถาบัน
อยูใ่ นช่วง
2.51 – 3.50

คะแนน 4
ผลประเมิน
รอบที1 2
ของ สมศ.
ระดับสถาบัน
อยูใ่ นช่วง
3.51 – 4.50

คะแนน 5
ผลประเมิน
รอบที1 2
ของ สมศ.
ระดับสถาบัน
อยูใ่ นช่วง
4.51 – 5.00

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2550 คณะฯได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสมศ.
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที1 2 คณะฯมีผลการตรวจประเมินเท่ากับ 3.72
เกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน (9.3.1.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3.1
ระดับ
3.72

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชี'ของ ก.พ.ร.
4 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก าํ หนด :
ตัวบ่ งชี' หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.3.1
ระดับ
N/A
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี' ของ ก.พ.ร.
4 คะแนน

272

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสมศ.ในปี งบประมาณ 2550
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบที1 2 คณะฯมีผลการตรวจประเมินเท่ากับ 3.72
เกณฑ์การประเมินระดับ 4 คะแนน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ ควรจะพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ได้ระดับที1ดีข. ึนตามเกณฑ์การประเมิน สม
ศ. (ก.พ.ร.)
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.4.1 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที 9
ตัวบ่ งชี'

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที1เป็ นส่ วนหนึ1 ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้
และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษา
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล
การประเมิน สมศ.
เฉลีย

9.2

9.3
9.3.1

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

-

-

4

บรรลุเป้ าหมาย

2.67

-

4.00
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ก.พ.ร.
การบรรลุเป้าหมาย
(คะแนน
เต็ม 5.00)
บรรลุเป้ าหมาย

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
จากการรายงานผลการดําเนิ นงานการประเมินผลตนเอง รวมทั.งการวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน
และแนวทางพัฒนาปรับปรุ งของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบ่งชี. ในแต่ละองค์ประกอบคุ ณภาพ ใน
หัวข้อนี.เป็ นการสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแต่ละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา รวมทั.งสรุ ปวิธีการเสริ มจุดแข็ง ปรับปรุ งจุดอ่อน เพื1อคุ ณภาพการศึกษาที1ดีย1ิงขึ.น การ
จัดการแผนการพัฒนา และการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานระยะสั.น ระยะยาวในอนาคต ดังนี.
ตารางสรุ ปการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี.
ตัวบ่ งชี'

เป้ าหมาย
สกอ.

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

1.1
1.2

ระดับ 5
85 %

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 7
95.24

คะแนนเฉลี1ย
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5

ระดับ 5
75 %
15 %
90 %
ระดับ 5
≥ 3.5
ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 4
-10% + 10%
ป.เอก
>20%
และ
ป.ตรี < 5%

ระดับ 3
ร้อยละ
-15.18
ป.เอก
17.19
ป.ตรี 3.13

ระดับ 6

คะแนน

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3
3
3.00
2
44.73
19.79
N/A
ร้อยละ 100

1
1
N/A
3

4.22

3

2
ผ่านระดับ
5
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1
1
1

3

ตัวบ่ งชี'
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

เป้ าหมาย

สกอ.
ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

1

2.5.1

≥ 20%

ร้อยละ
21.88
ระดับ 4

2.7.1

ศ + รศ. + ผศ.
≥ 40%
ระดับ 4
ระดับ 4

2.8
2.9

3 ข้อ
80 %

2.10

75 %

2.11
2.12

3.5
0.016

3 ข้อ
ร้อยละ
76.69
ร้อยละ
58.80
3.72
ร้อยละ
0

2.6
2.7

2.12.1
2.12.2

3.2.1

4.2

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

2

3 คน

3
3.00

1
3
0
4 ชิ.น
1.58
2
3

ระดับ 7
ระดับ 7

6 ข้อ

2.50
3

3 ข้อ

2
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3
1.83

ร้อยละ
100

คะแนนเฉลี1ย
4.1

ผ่านระดับ
2
2
2

1 ชิ.น
1 คน
ระดับ 7
ระดับ 4
≥ 60 %

ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ร้อยละ
4
17.19

3

คะแนนเฉลีย
3.1
3.2

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3
3.00

ตัวบ่ งชี'
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

4.3

เป้ าหมาย
5,000 บาท

4.3.1

2,000 บาท

4.3.2

3,000 บาท

4.3.3

20%

4.3.4

20%

4.4.1

5%
10 %

4.4

สกอ.
ผลการ
ดําเนินงาน
9,333.05
บาท

11.86%

5.2
5.3

ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 3
25 %
35 %

5.4
5.5

85 %
≥ 2 แหล่ง

5.1.1
5.1.2

6.1.2

ระดับ 3
15 %
25 %

6.1.3

40 %

6.1.1

1
3,146.61
บาท
6,186.44
บาท
ร้อยละ
22.03
ร้อยละ
27.12

1

ร้อยละ
11.86

1

1.75
3

ระดับ 7

1
1
3

1.4
ระดับ 5
ระดับ 5

48.44 %
ร้อยละ
42.19
85.07%
2 แหล่ง

คะแนนเฉลี1ย
6.1

ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

1

คะแนนเฉลี1ย
5.1

คะแนน

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

ระดับ 4

0

3
3

3
3
3
1
2.60
3

3.00
0.60

0
ร้อยละ
23.44
ร้อยละ 100

คะแนนเฉลี1ย

3.00
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0

2
5
3.5

ตัวบ่ งชี'
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

7.1

7.4.1

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3
ระดับ 2
มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
≥ 50 %

7.4.2

≥ 70 %

7.2
7.3
7.4

7.4.3
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1
7.7
7.8

เป้ าหมาย

สกอ.
ผลการ
ดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 5

2
1
3

ร้อยละ
92.19
ร้อยละ 100

ระดับ 2

ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3

≥ 80 %

มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการ
ดําเนินการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก
0.5 %
มีการ
ดําเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3
3
ร้อยละ
92.86

5

N/A

N/A

ระดับ 1

1

2

ระดับ 4

2

0
ระดับ 4

0
2
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ตัวบ่ งชี'
สกอ.

สมศ.

7.9

ก.พ.ร.

เป้ าหมาย
มีการ
ดําเนินการ
7 ข้อแรก

สกอ.
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 8

คะแนนเฉลี1ย
8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.1.6

8.1.7
8.1.8

มีการ
ดําเนินการ
4 ข้อ
1,000 บาท
5,000 บาท
0.50 %

คะแนน

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3

2.00
2

ระดับ 6

3.00

278,336
70,680
ร้อยละ
7.60
N/A
ร้อยละ
1.506

≥ ± 10%

หรื อ
≤ - 10%
ของเกณฑ์
+5-9%
หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนินการ
6,500 บาท
2,000 บาท
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ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3
3
3
N/A
3

ร้อยละ
13.77

3

14,712.39
N/A

3
N/A

2.00

ตัวบ่ งชี'
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

8.2

คะแนนเฉลี1ย
9.1

9.2

9.3

9.3.1

เป้ าหมาย
มีการ
ดําเนินการ
5 ข้อแรก
2.00
มีการ
ดําเนินการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนินการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนินการ
4 ข้อแรก
ระดับ 4

สกอ.
ผลการ
ดําเนินงาน
4 ข้อ

คะแนน

คะแนนประเมิน
สมศ.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

ก.พ.ร.
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

3

ระดับ 7

2.50
3

ระดับ 5

2

ระดับ 4

3

คะแนนเฉลี1ย
คะแนนเฉลีย รวม

2.67
2.40
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3.00

2.54

ระดับ 4
4.00
3.92

4
3.13

ตารางที1 27 ตารางสรุ ปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี. ของ
สกอ.
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
มาตรฐานที 1
ตัวบ่งชี.ที1 2.9
ตัวบ่งชี.ที1 2.10
ตัวบ่งชี.ที1 2.11
ตัวบ่งชี.ที1 2.12
เฉลีย คะแนน
มาตรฐานที 1
มาตรฐานที 2 ก
ตัวบ่งชี.ที1 1.1
ตัวบ่งชี.ที1 1.2
ตัวบ่งชี.ที1 2.7
ตัวบ่งชี.ที1 7.1
ตัวบ่งชี.ที1 7.2
ตัวบ่งชี.ที1 7.4
ตัวบ่งชี.ที1 7.5
ตัวบ่งชี.ที1 7.6
ตัวบ่งชี.ที1 7.7
ตัวบ่งชี.ที1 7.8
ตัวบ่งชี.ที1 7.9
ตัวบ่งชี.ที1 8.1
ตัวบ่งชี.ที1 8.2

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

ร้อยละ 80

ร้อยละ 99.27

ร้อยละ 75
3.5
ร้อยละ 0.016

ร้อยละ 79.67
N/A
ร้อยละ 0.089

2
N/A
3
4

ระดับ 5

ระดับ 7

3

85 %
ระดับ 4
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ
ระดับ 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 2 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
0.5 %
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

94.30
ระดับ 4
ระดับ 4

3
3
2

ระดับ 3
ระดับ 4

2
2

ระดับ 1

1

ระดับ 3

2

0
ระดับ 2

0
1

ระดับ 8

3

ระดับ 4

1

4 ข้อ

3
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คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี.ที1 9.1
ตัวบ่งชี.ที1 9.2
ตัวบ่งชี.ที1 9.3
เฉลีย คะแนน
มาตรฐานที 2 ก
มาตรฐานที 2 ข
ตัวบ่งชี.ที1 2.1
ตัวบ่งชี.ที1 2.2
ตัวบ่งชี.ที1 2.3
ตัวบ่งชี.ที1 2.4
ตัวบ่งชี.ที1 2.5

ตัวบ่งชี.ที1 2.6
ตัวบ่งชี.ที1 2.8
ตัวบ่งชี.ที1 3.1
ตัวบ่งชี.ที1 3.2
ตัวบ่งชี.ที1 4.1
ตัวบ่งชี.ที1 4.3
ตัวบ่งชี.ที1 4.4
ตัวบ่งชี.ที1 5.1
ตัวบ่งชี.ที1 5.2
ตัวบ่งชี.ที1 5.3
ตัวบ่งชี.ที1 5.4
ตัวบ่งชี.ที1 5.5

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ระดับ 7

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

ระดับ 4

2

ระดับ 4

3
2.00

ระดับ 5

ระดับ 6

3

ระดับ 5
ระดับ 4
-10% + 10%
ป.เอก
>20%
และป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ. ≥ 40%
3 ข้อ
ระดับ 7
ระดับ 4
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ
5,000 บาท
5%
ระดับ 5
25 %
35 %
85 %
≥ 2 แหล่ง

ระดับ 5
ระดับ 3
ร้อยละ 133.52

2
1
1

ป.เอก 20
ป.ตรี 4.44

2

ร้อยละ 26.67
3 ข้อ
5 ข้อ

1
1
2
3
3

6,931.90 บาท
0
ระดับ 4
30.95
ร้อยละ 41.86
N/A
1 แหล่ง

1
0
3
3
3
N/A
1
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มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี.ที1 6.1
เฉลีย คะแนน
มาตรฐานที 2 ข

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

ระดับ 3

ระดับ 4

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3
1.94

มาตรฐานที 3
ตัวบ่งชี.ที1 4.2
ตัวบ่งชี.ที1 7.3
เฉลีย คะแนน
มาตรฐานที 3
เฉลีย คะแนนรวม
ทุกตัวบ่ งชี'ของ
ทุกมาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ
ระดับ 2

1 ข้อ

1

ระดับ 2

0
0.50
1.85
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ตารางที1 28 ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา เป้ าหมาย และ
แผนการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสั' น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที 1 มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

4

อาจารย์ใ นคณะฯยัง ไม่ ไ ด้
เขี ย นเอกสารตํา ราเพื1 อ ขอ
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการมาก
นัก เนื1 อ งจากเป็ นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยังไม่ครบ 5 ปี
ยังไม่สามารถขอผลงานได้

1 ปี

ค ณ ะ ฯ มี น โ ย บ า ย
สนับ สนุ น ให้อ าจารย์ทุ ก
คนขอผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานที 2 ก มาตรฐาน
ด้านการบริ หารจัดการ
การอุดมศึกษา

2

1 ปี

: ก มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

2.00

คณะวิทยาการจัดการได้
ดําเนินการครบทุกตัวบ่งชี.
และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 7 โดยร้อยละของการ
บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี.
ของการปฏิบตั ิงานที1
กําหนด คิดเป็ นร้อยละ
94.30
คณะวิ ท ยาการจั ด การได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจํา ปี ทุ ก ปี
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการโดยมอบหมายให้
แต่ ล ะโปรแกรมวิ ช าเป็ น
ผู ้ด ํา เนิ น การร่ ว มกับ คณะ
หรื อ ตามโครงการของแต่
ละโปรแกรมวิชา

ควรมีการดําเนินการตาม
แผนให้ครบถ้วนทุก
กิจกรรมตามที1ได้กาํ หนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการของ
แต่ละโปรแกรมวิชา อัน
จะส่งผลให้งานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เป้ าหมาย
ค ณ ะ ฯ จ ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจํา ปี ทุ ก ปี การศึ ก ษา
และดําเนินโครงการ
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1 ปี

มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสั' น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที 2 ข มาตรฐาน
ด้านการบริ หารจัดการ
การอุดมศึกษา
: ข มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

1.94

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
สนับ สนุ น ให้ อ าจารย์แ ละ
นัก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว นร่ ว มใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการแก่
สังคมมากยิ1งขึ.นไปทุก ๆ ปี
อย่างต่อเนื1อง

1 ปี

แผนระยะสั. นจั ด อยู่ ใ น
กิ จกรรมและโครงการแต่
ละปี และแผนระยะยาวจัด
อ ยู่ ใ น แ ผ น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย และแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ

มาตรฐานที 3 มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู ้ และสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้

0.5

- คณะวิทยาการจัดการ มี
ระบบบริ หารจัดการที1เน้น
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ประหยัด คล่องตัว โปร่ งใส
และตรวจสอบได้

1 ปี

คณะวิทยาการจัดการ ควร
พัฒนาโดยเปิ ดโลกกว้าง
ให้แก่อาจารย์และ
บุคลากร เพื1อกระตุน้ ให้
เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

- ทํางานตามแผนงานและ
แผนปฏิบตั ิการที1วางไว้ มุ่ง
ที1จะเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้
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ตารางที1 29 ตารางสรุ ปการประเมินตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี.ของ สกอ.
ประเภทสถาบันเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
มุมมองด้ านการบริหารจัดการ
1. ด้ านนักศึกษาและผู้มสี ่ วนได้
ส่ วนเสีย
ตัวบ่งชี.ที1 2.2
ตัวบ่งชี.ที1 2.3
ตัวบ่งชี.ที1 2.4
ตัวบ่งชี.ที1 2.9
ตัวบ่งชี.ที1 2.10
ตัวบ่งชี.ที1 2.11
ตัวบ่งชี.ที1 2.12
ตัวบ่งชี.ที1 3.1
ตัวบ่งชี.ที1 3.2
ตัวบ่งชี.ที1 5.1
ตัวบ่งชี.ที1 5.2
ตัวบ่งชี.ที1 5.3
ตัวบ่งชี.ที1 5.4
ตัวบ่งชี.ที1 5.5
ตัวบ่งชี.ที1 7.6
ตัวบ่งชี.ที1 9.2
เฉลีย คะแนนด้ านนักศึกษาและผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสีย
2. ด้ านกระบวนการภายใน
ตัวบ่งชี.ที1 1.1
ตัวบ่งชี.ที1 1.2
ตัวบ่งชี.ที1 2.1
ตัวบ่งชี.ที1 6.1
ตัวบ่งชี.ที1 7.1

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ระดับ 5
ระดับ 4
-10% - + 10%
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
3.5
ร้อยละ 0.016
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 5
25 %
35 %
85 %
≥ 2 แหล่ง
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

ระดับ 5
ระดับ 3
ร้อยละ 133.52
ร้อยละ 99.27
ร้อยละ 79.67
N/A
ร้อยละ 0.089
ระดับ 4
30.95
ร้อยละ 41.86
N/A
1 แหล่ง
ระดับ 3

2
1
1
3
2
N/A
3
2
3
3
3
3
N/A
1
2

ระดับ 4

2
2.29

ระดับ 5
85 %
ระดับ 5
ระดับ 3
มีการดําเนินการ
อย่างน้อย3 ข้อ
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ระดับ 7
94.30
ระดับ 6
ระดับ 4
ระดับ 4

3
3
3
3
2

มุมมองด้ านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี.ที1 7.2
ตัวบ่งชี.ที1 7.8
ตัวบ่งชี.ที1 7.9
ตัวบ่งชี.ที1 9.1
ตัวบ่งชี.ที1 9.3
เฉลีย คะแนนด้ านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้ านการเงิน
ตัวบ่งชี.ที1 4.3
ตัวบ่งชี.ที1 8.1
ตัวบ่งชี.ที1 8.2
เฉลีย คะแนนด้ านการเงิน
4. ด้ านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ตัวบ่งชี.ที1 2.5

ตัวบ่งชี.ที1 2.6
ตัวบ่งชี.ที1 2.7
ตัวบ่งชี.ที1 2.8
ตัวบ่งชี.ที1 4.1
ตัวบ่งชี.ที1 4.2
ตัวบ่งชี.ที1 4.4
ตัวบ่งชี.ที1 7.3

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก
มีการดําเนินการ
7 ข้อแรก
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

ระดับ 3
ระดับ 2

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
2
1

ระดับ 8

3

ระดับ 7

3

ระดับ 4

2
2.5

5,000 บาท
มีการดําเนินการ
4 ข้อ
มีการดําเนินการ
5 ข้อแรก

6,931.90 บาท
ระดับ 4

1
1

4 ข้อ

3
1.67

ป.เอก
>20%
และป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ. ≥ 40%
ระดับ 4
3 ข้อ
มีการดําเนินการอย่างน้อย
3 ข้อ
มีการดําเนินการอย่างน้อย
3 ข้อ
5%
ระดับ 2
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ป.เอก 20
ป.ตรี 4.44

2

ร้อยละ 26.67
ระดับ 4
3 ข้อ
5 ข้อ

1
3
1
3

1 ข้อ

1

0
ระดับ 2

0
0

มุมมองด้ านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี.ที1 7.4
ตัวบ่งชี.ที1 7.5
ตัวบ่งชี.ที1 7.7
เฉลีย คะแนนด้ านบุคลากร
การเรียนรู้ และนวัตกรรม

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก
0.5 %
0.5 %

ระดับ 4
0
0

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
2
0
0
1.18

สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ สรุ ปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา รวมทั.ง
กําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานระยะสั.น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการพัฒนาคณะฯ ใน
อนาคตให้ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมาย จํา แนกตามแต่ ล ะองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ และ จํา แนกตามแต่ ล ะ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี.
ตารางที1 30
ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา เป้ าหมาย และ
แผนการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี. ของ
สกอ.
องค์ ประกอบคุณภาพ

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

คะแนน
ประเมิน
3

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
คณะวิทยาการจัดการได้
ดําเนินการครบทุกตัวบ่งชี.
และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 7 โดยร้อยละของการ
บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี.
ของการปฏิบตั ิงานที1
กําหนด คิดเป็ นร้อยละ
94.30
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เป้ าหมาย
ระยะสั'น/
ระยะยาว
คณะ
วิทยาการ
จัดการจะ
ดําเนินการให้
ครบทุกตัว
บ่งชี.และตาม
เกณฑ์
มาตรฐานให้
ดียง1ิ ขึ.น

แผนการพัฒนา

ควรมีการดําเนินการ
ตามแผนให้ครบถ้วน
ทุกกิจกรรมตามที1ได้
กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการของแต่
ละโปรแกรมวิชา อันจะ
ส่งผลให้งานประกัน
คุณภาพของคณะบรรลุ
เป้ าหมาย

องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
อาจารย์ใ นคณะฯยัง ไม่ ไ ด้
เขี ย นเอกสารตํา ราเพื1 อ ขอ
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการมาก
นัก เนื1 อ งจากเป็ นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยังไม่ครบ 5 ปี
ยังไม่สามารถขอผลงานได้

องค์ ประกอบที 2 การเรี ยน
การสอน

2.00

องค์ ประกอบที 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

2.5

คณะวิทยาการจัดการได้รับ
ความร่ วมมือจากโปรแกรม
วิชาในการจัดกิจกรรมเพื1อ
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที1พึง
ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื1องทุกปี และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมจาก
มหาวิทยาลัย

1.25

คณะวิทยาการจัดการมี
แหล่งให้บริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพที1ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ เพียง 1 แห่งและ
เป็ นการดําเนินการร่ วม
และมีอาจารย์ได้เข้าไปเป็ น
กรรมการในลักษณะนี.ของ
มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบที 4 การวิจยั
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เป้ าหมาย
ระยะสั'น/
ระยะยาว
1 ปี

แผนการพัฒนา

ค ณ ะ ฯ มี น โ ย บ า ย
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
ทุ ก คนขอผลงานทาง
วิชาการ

ควรมี การนํ า ผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม
มาใช้ เ ป็ นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรม
โครงการให้ มี ความ
หลากหลายมากขึ.นในปี
ต่อไป

5 ปี

พัฒนาแหล่งให้บริ การ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ที1ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ

องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
สนับ สนุ น ให้ อ าจารย์แ ละ
นัก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว นร่ ว มใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการแก่
สังคมมากยิ1งขึ.นไปทุก ๆ ปี
อย่างต่อเนื1อง

เป้ าหมาย
ระยะสั'น/
ระยะยาว
1 ปี

แผนการพัฒนา

แผนระยะสั.น จัด อยู่ใ น
กิ จ กรรมและโครงการ
แต่ ล ะปี และแผนระยะ
ยาวจัด อยู่ ใ นแผนของ
มหาวิ ท ยาลัย และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะ
วิ ท ยาการจั ด การและ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ

องค์ ประกอบที 5 การบริ การ
วิชาการแก่สงั คม

2.50

องค์ ประกอบที 6 การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

3.0

คณะวิทยาการจัดการมี
โครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมน้อย จํานวน
อาจารย์นอ้ ย แต่มีจาํ นวน
นักศึกษามาก ทําให้การจัด
กิจกรรมไม่ครอบคลุม

1 ปี

คณะวิท ยาการจัดการมี
การดําเนิ นการเพิ1มและ
แบ่ ง กลุ่ ม กิ จ กรรมให้
สอดคล้อ งกับ ปริ มาณ
นักศึกษาที1มีจาํ นวนมาก

องค์ ประกอบที 7 การบริ หาร
และการจัดการ

1.44

คณะวิทยาการจัดการ มี
ระบบบริ หารจัดการที1เน้น
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ประหยัด คล่องตัว โปร่ งใส
และตรวจสอบได้ ทํางาน
ตามแผนงานและ
แผนปฏิบตั ิการที1วางไว้ มุ่ง
ที1จะเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ มีระบบการจัดการ
ความรู ้ และมุ่งพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศกั ยภาพทาง
วิชาการ มีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิงาน และมีวฒั นธรรม
การเรี ยนรู ้

1 ปี

คณะวิทยาการจัดการ
ควรพัฒนาโดยเปิ ดโลก
กว้างให้แก่อาจารย์และ
บุคลากร
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที 8 การเงิน
และงบประมาณ

2.00

องค์ ประกอบที 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

2.67

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุง
พัฒนา
คณะวิ ท ยาการจั ด การได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจํา ปี ทุ ก ปี
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการโดยมอบหมายให้
แต่ ล ะโปรแกรมวิ ช าเป็ น
ผู ้ด ํา เนิ น การร่ ว มกับ คณะ
หรื อ ตามโครงการของแต่
ละโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการมี
- มี ร ะบบการพัฒ นาและ
กลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
- มี ก ารกํ า หนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื1 องการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ จ า ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
นโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้
การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคี ท. ัง
ภายในและภายนอก
- มีการดําเนิ นงานด้านการ
ประกันคุณภาพที1ครบถ้วน
- มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
สร้างนวัตกรรมาตรฐานเพื1อ
การประกันคุณภาพที1ดีข. ึน
- สร้ า งระบบเครื อข่ า ยการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื1อง
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เป้ าหมาย
ระยะสั'น/
ระยะยาว
1 ปี

1 ปี

แผนการพัฒนา

คณะฯ จะมุ่ ง เน้ น การ
จั ด สร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปี ทุกปี การศึกษา
และดําเนินโครงการ

คณะวิท ยาการจัดการมี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายใน โดย
ให้ นั ก ศึ กษาเข้ า มามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินงาน

ภาคผนวก

292

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี'ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี ที1
ได้งานทําตรงสาขาที1
สําเร็ จการศึกษา
ร้อยละของบทความ
จากวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโทที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
โททั.งหมด
ร้อยละของบทความ
จากวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาเอกที1ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
เอก ทั.งหมด
ร้อยละของหลักสูตร
ที1ได้มาตรฐานต่อ
หลักสูตรทั.งหมด

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ระดับ 5

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

สมศ.

-

สมศ.

90 %

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

ส นอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

สกอ.

สน.ศิลปะ

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1
มีการกําหนดปรัชญาหรื อ
ปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบ่งชี.เพื1อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวบ่งชี.ของการปฏิบตั ิงาน
ที1กาํ หนด
องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
2.1
มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริ หารหลักสูตร

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

สน.วิทยบริ การ

เป้าหมาย

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

ระ
ดับ
5
-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

90 %

-

-

90%

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ
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2.7

สนอ.

สถาบันวิจยั

2.6

สน.ส่ งเสริ มฯ

2.5

สน.ศิลปะ

2.4

สน.วิทยบริ การ

2.3

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

2.2

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

-

-

2.2.1

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

-

-

-

ก.พ.ร.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

สกอ.

-10% + 10%
ป.เอก
>20%
และ
ป.ตรี < 5%
≥ 20%

-10% + 10%
ป.เอก
>20%
และ
ป.ตรี < 5%
≥ 20%

-

สกอ.

ศ + รศ. +
ผศ. ≥ 40%

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ1 ง
สนับสนุนการสอน
ของอาจารย์ และสิ1 ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.2.2
ประสิ ทธิภาพของการ
เรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
มีโครงการหรื อกิจกรรมที1
สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนซึ1 งบุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน
ระดับ

-

กระบวน
การ
ผลผลิต

-

-

ผลผลิต

ระดับ

ระ
ดับ
4

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า
ปั จจัย
นําเข้า

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ศ + รศ. +
ผศ. ≥ 40%

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ระดับ

สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1มีวฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

สกอ.

2.5.1

ร้อยละของอาจารย์
ประจําที1มีวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที1ดาํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์

ก.พ.ร.

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

2.7.1

ก.พ.ร.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

ระดับความสําเร็ จของ
การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
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ปริ มาณ

เป้าหมาย
สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

2.12

สน.ศิลปะ

2.11

ทีมา

สน.วิทยบริ การ

2.10

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

คณะ/
โปรแกรมวิชา

2.9

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

2.8

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

มีระบบและกลไกสนับสนุ นให้
อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื1อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ที1ได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ที1ได้รับเงินเดือน
เริ1 มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต

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

ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั
และศิษย์เก่าที1สาํ เร็ จการศึกษา
ในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมา ที1ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้านสิ1 งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

2.12.1

สมศ.

4 ชิ.น

1 ชิ.น

-

-

*

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

จํานวน
วิทยานิพนธ์และ
งานวิชาการของ
นักศึกษาที1ได้รับ
รางวัลใน
ระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี
(ชิ.นงาน)
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เป้าหมาย
ทีมา

มหาวิทยาลัย

คณะ/
โปรแกรมวิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

2.12.2

ก.พ.ร.

4 คน

1 คน

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 7

ระดับ 7

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

ระ
ดับ
7
ระ
ดับ
4

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

-

-

-

อย่าง

กระบวน
การ

ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

-

กระบวน
การ

ข้อ

มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
ที1ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที1พึง
ประสงค์
3.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที1เข้าร่ วม
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

องค์ ประกอบที 4 การวิจัย
4.1
มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์

4.2

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

จํานวนนักศึกษา
หรื อศิษย์เก่าที1
ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม หรื อ
รางวัลทางวิชาการ
หรื อด้านอื1นที1
เกี1ยวข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา
3.1
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า
3.2

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

มีระบบบริ หารจัดการความรู ้
จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.
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≥
60%

-

น้อย
4 ข้อ

-

-

-

อย่าง

น้อย
4 ข้อ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
4.3.1 เงินสนับสนุ น
งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ของ
สถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
4.3.2 เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.3.3 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที1ได้รับทุน
ทําวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา

สกอ.

20,000 บาท

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

ร้อยละของอาจารย์
ประจําที1ได้รับทุน
ทําวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

สมศ.

20 %

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที1ตีพิมพ์เผยแพร่
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรื ออนุสิทธิ บตั ร
หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท. งั ใน
ระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

สกอ.

5%

5%

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

4.3.4

4.4

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

4.3

ชนิด
ตัวบ่ งชี'
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5.2

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ร้อยละของงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที1
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/
หรื อนําไปใช้
ประโยชน์ท. งั ใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการ
แก่ สังคม
5.1
มีระบบและกลไกในการ
บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ตามเป้ าหมายของสถาบัน

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

4.4.1

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

สมศ.

20 %

10 %

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

ระดับ

5.1.1

มีการนําความรู ้
และ
ประสบการณ์จาก
การบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
และการวิจยั

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

ระ
ดับ
5
-

5.1.2

ระดับ
ความสําเร็ จใน
การบริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพตามพันธ
กิจของสถาบัน

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ระดับ

ร้อยละของอาจารย์ประจําที1
มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นที1
ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

สกอ.

25 %

25 %

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ
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องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

6.1.1

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ต่อจํานวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

5.5

สน.วิทยบริ การ

5.4

ร้อยละของกิจกรรมหรื อ
โครงการบริ การทางวิชาการ
และวิชาชีพที1ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์
ประจํา
ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่งให้บริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพที1ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ (เฉพาะ
สถาบันที1เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

5.3

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

สกอ.

35 %

35 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

85 %

85 %

85%

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

≥1

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

แหล่ง

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

ระ
ดับ
4

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

15 %

15 %

-

15%

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ
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สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ร้อยละของ
โครงการหรื อ
กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ต่อจํานวน
โครงการหรื อ
กิจกรรม
นักศึกษาทั.งหมด
6.1.3 ร้อยละเฉลี1ยของ
นักศึกษาที1เข้า
ร่ วมโครงการ
หรื อกิจกรรมใน
การอนุรักษ์
พัฒนา และสร้าง
เสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
ทั.งหมด
องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการ
จัดการ
7.1
สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบัน
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

6.1.2

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

ก.พ.ร.

25 %

25 %

-

*

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ก.พ.ร

40 %

40 %

-

*

-

-

-

กระบวน
การ

ปริ มาณ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

ระดับ 3

กระบวน
การ

ระดับ

7.2

ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุก
ระดับของสถาบัน

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
ระดับ 4

7.3

มีการพัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรี ยนรู ้

สกอ.

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

กระบวน
การ

ระดับ

7.4

มีระบบและกลไกในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเพื1อ
พัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

300

สนอ.

สถาบันวิจยั

7.6

ระดับ
ความสําเร็ จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
อุดมศึกษาด้าน
นักศึกษา
บุคลากร และ
หลักสูตรและ
การเงิน
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรภายนอก
เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

สน.ส่ งเสริ มฯ

7.5.1

สน.ศิลปะ

7.5

ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที1
เข้าร่ วมประชุม
วิชาการหรื อ
นําเสนอผลงาน
วิชาการทั.งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที1
ได้รับการพัฒนา
ความรู ้ และ
ทักษะในวิชาชีพ
ทั.งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.4.3 ระดับคุณภาพ
ของแผนพัฒนา
บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษ
า
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื1อการบริ หาร การเรี ยนการ
สอน และการวิจยั

สน.วิทยบริ การ

7.4.1

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

สมศ.

≥ 50 %

≥ 50 %

-

-

-

-

-

สมศ.

≥ 70 %

≥ 70 %

ก.พ.ร.

≥ 80 %

≥ 80 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
ระดับ 3

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
-

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ก.พ.ร.

สกอ.
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≥ 70%

-

-

-

-

-

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
-

-

-

-

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

-

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ปั จจัย
นําเข้า

ระดับ

กระบวน
การ

ระดับ

ผลผลิต

ระดับ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

สมศ.

6,500 บาท

1,000 บาท

1,000
บาท

-

-

-

7.9

สถาบันวิจยั

ระดับความสําเร็ จของการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี.และ
เป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าของ
สถาบันในการ
บริ การวิชาการ
และวิชาชีพเพื1อ
สังคมต่ออาจารย์
ประจํา

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

สนอ.

สกอ.

7.8

สน.ส่ งเสริ มฯ

คณะ/
โปรแกรมวิชา

มีการนําระบบบริ หารความ
เสี1 ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริ หารการศึกษา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

สน.ศิลปะ

ทีมา

มหาวิทยาลัย

สน.วิทยบริ การ

เป้าหมาย
ชนิด
ตัวบ่ งชี'

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

กระบวน
การ

ระดับ

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

8.1.2

รายรับของ
สถาบันในการ
ให้บริ การ
วิชาการและ
วิชาชีพในนาม
สถาบันต่อ
อาจารย์ประจํา

สมศ.

15,000 บาท

5,000 บาท

3,000
บาท

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

8.1.3

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าที1ใช้ในการ
อนุรักษ์พฒั นา
และสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ต่องบดําเนินการ

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ
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มหาวิทยาลัย

คณะ/
โปรแกรมวิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ทีมา

สิ นทรัพย์ถาวร
ต่อจํานวน
นักศึกษา
(เต็มเวลา
เทียบเท่า)
ค่าใช้จ่ายทั.งหมด
ต่อจํานวน
นักศึกษา
(เต็มเวลา
เทียบเท่า)
ร้อยละของเงิน
เหลือจ่ายสุ ทธิ ต่อ
งบดําเนินการ

สมศ.

30,000 บาท

-

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ
≤ - 10%
ของเกณฑ์

≥ ± 10%
หรื อ
≤ - 10%
ของเกณฑ์

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

ปริ มาณ

สมศ.

+5-9%
หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

กระบวน
การ

งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนาคณาจารย์
ทั.งในประเทศ
และต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่าใช้จ่ายทั.งหมด
ที1ใช้ในระบบ
ห้องสมุด
คอมพิวเตอร์
และศูนย์
สารสนเทศต่อ
นักศึกษา
มีการใช้ทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบันร่ วมกัน

+5-9%
หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

สมศ.

2,000 บาท

-

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.2

ชนิด
ตัวบ่ งชี'

องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที1เป็ น
ส่วนหนึ1งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา
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+5-9%
หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ
-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

2,000
บาท

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

9.3

ระดับความสําเร็ จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

สกอ.

9.3.1

ระดับคุณภาพ
ของสถาบันจาก
ผลการประเมิน
สมศ.

ก.พ.ร.
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สถาบันวิจยั

สนอ.

สน.ส่ งเสริ มฯ

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

มีระบบและกลไกการให้
ความรู ้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา

สน.ศิลปะ

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

9.2

สน.วิทยบริ การ

ทีมา

คณะ/
โปรแกรมวิชา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี'

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ชนิด
ตัวบ่ งชี'

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

ระดับ 4

ผลผลิต

ระดับ

รายการหลักฐาน
รายการหลักฐานแสดงองค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นของคณะ
และโปรแกรมวิชา
1.1.1.2 คู่มือนักศึกษา
1.1.1.3 (ร่ าง) รายงานประจําปี 2551 ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.4 Web Site คณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.5 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551
1.1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นของคณะ
และโปรแกรมวิชา
1.1.2.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2551-2555
1.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั.งที1 3/2551
1.1.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ 2551
1.1.3.2 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551 หน้า 11
1.1.4.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ 2551
1.1.4.2 รายงานประจําปี 2551
1.1.4.3 คู่มืองบประมาณ
1.1.4.4 รายงานผลการใช้งบประมาณ
1.1.5.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจํางบประมาณ
2551(รอบ 6 เดือน) และ (รอบ 12 เดือน)
1.1.5.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 3/ 2551
1.1.6.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของคณะฯ กับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
1.1.6.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที1 2 พ.ศ. 2551 – 2565
1.1.6.3 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2551 – 2555
1.1.6.4 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
1.1.7.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2550 เปรี ยบเทียบกับคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.3.1 รายงานประจําปี (ปฏิทินกิจกรรม)
1.2.3.2 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมแต่ละโปรแกรมวิชา

องค์ ประกอบที 2 การเรียนการสอน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื1 องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื1 องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.1.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.3 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
2.1.2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
2.1.3.1 คําสั1งมรน.ที1 643/2548 แต่งตั.งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสู ตรคณะวิทยาการจัดการ
2.1.3.2 คําสั1งมรน.ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
2.1.3.3 คําสั1งมรน.ที1 378/2551 แต่งตั.งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2550-2551
2.1.5.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.5.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1.1 เอกสารรายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปี การศึกษา 2550-2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.2.1.1 ปั จจัยจําแนกระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ1น
2.1.2.1.2 พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื. ออาหารเสริ มสําหรับพืชของชาวนา อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
2.1.2.1.3 การศึกษาปั จจัยการตลาดที1มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื.อรถยนต์ กระบะบรรทุกส่ วน
บุคคลมือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสุ พรรณบุรี
2.1.2.1.4 แบบมีส่วนร่ วมของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาภาคตะวันออก ที1
มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที1มาใช้บริ การ
2.1.2.1.5 ปั จจัยการบริ หารที1มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาธารณสุ ขในจังหวัดสมุทรสาคร
2.1.2.1.6 พฤติกรรมและการตัดสิ นใจใช้บตั รเอทีเอ็ม ของลูกค้าธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสุ พรรณบุรี
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.3
หมายเลข

หลักฐานแสดง

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.1.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.4.3.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.4.3.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
2.1.4.3.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
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รายการหลักฐานแสดง : ตังบ่ งชี'ที 2.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2551
2.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
2.2.2.2 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551
2.2.3.2 รายงานการใช้งบประมาณ ปี งบประมาณ 2551
2.2.4.1 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เรื1 องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการเรี ยน
รายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์
2.2.4.2 โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
2.2.4.3 DVD และแบบทดสอบรายบุ ค คลโครงการอบรมโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปทางการบัญ ชี
ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
2.2.5.1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
2.2.6.1 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
รายการหลักฐานแสดง : ตังบ่ งชี'ที 2.2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.3.1 แบบประเมินอาจารย์
2.2.1.3.2 ผลการสํารวจข้อมูลของนักศึกษาต่อประสิ ทธิ ภาพการสอน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.2.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2
2.2.2.1.2 เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั.งที1 5/2551
2.2.2.1.3 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.2.2.1 การจัดทํา DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการเรี ยน
ราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
2.2.2.3.1 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เรื1 องเทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบการเรี ยน
รายวิชาการวางแผนการประชาสัมพันธ์
2.2.2.3.2 โครงการ HRM สัมพันธ์ ประกอบการเรี ยนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
2.2.2.3.3 DVD และแบบทดสอบรายบุคคลโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชี ประกอบการเรี ยนราย วิชาคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานบัญชี
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.2.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.2.4.1 การจัดทํา DVD ประกอบโครงการอบรมโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประกอบการเรี ยน
ราย วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
2.2.2.5.1 แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 164-165
2.3.1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ธุ รกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552) หน้า ภาคผนวก
2.3.1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หน้า 59 - 73
2.3.2.1 เอกสารการเสนอโครงการพัฒนาในส่ วนของงบลงทุน (งานพัฒนา)
คณะวิทยาการจัดการ
2.3.3.1 สรุ ปผลการดําเนินงานโครงการฯ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.4.1.1 เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.4.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.2.1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
2.5.2.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.5.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1.4.1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
2.5.1.4.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที1กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.6.2.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.7
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.7.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
2.7.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.2.1 บันทึกข้อความ 20080426085930 เรื1 องขอความอนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์
(ร่ าง) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร
2.7.2.2 คู่มือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.7.3.1 บทบาทหน้าที1ของคณะกรรมการบริ หารคณะฯ ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.2 บทบาทหน้าที1ของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.3 คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์พี1เลี.ยง
2.7.3.4 รายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2.7.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2)
2.7.4.3 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3)
2.7.4.4 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
2.7.4.5 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินผลการสอนข้าราชการ ตําแหน่งอาจารย์
2.7.4.6 คําสั1งแต่งตั.งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอาจารย์
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.7.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.7.1.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
2.7.1.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.1.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.1.2.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2)
2.7.1.2.3 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3)
2.7.1.2.4 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 2.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.8.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ/คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ
2551
2.8.1.2 คําสั1งอบรมการทําวิจยั ในชั.นเรี ยน
2.8.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2551
2.8.2.2 ตารางสอนอาจารย์
2.8.3.1 งบประมาณ 2551 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื1อ
2.8.3.2 ประกาศทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.8.3.3 ประกาศทุนวิจยั แหล่งทุนภายนอกอื1นๆ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.10
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.11
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.11.3.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและความต้อง การในการพัฒนาคุณภาพที1มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.12.1.3.1 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.1.3.2 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.1.3.3 ประกาศนียบัตร นายจักรพันธ์ ทรงประโคน
2.12.1.3.4 ประกาศนียบัตร นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 2.12.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.12.2.5.1 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.2.5.2 ประกาศนียบัตร นางสาวขนิ ษฐา เนตรนุช
2.12.2.5.3 ประกาศนียบัตร นายจักรพันธ์ ทรงประโคน
2.12.2.5.4 ประกาศนียบัตร นาย กิจจา บู๊ประเสริ ฐ
องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 ระเบียนประวัติของนักศึกษา
3.1.1.2 สรุ ปผลแบบสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั.นปี ที1 1 คณะวิทยาการจัดการ
3.1.2.1 ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
3.1.2.2 ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
3.1.2.3 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3.1.2.4 การจัดบอร์ ดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา
3.1.3.1 สถานที1ออกกําลังกาย/สวนสาธารณะ/หอพัก/สภาพห้องเรี ยน/ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3.1.4.1 คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์ที1ปรึ กษา
3.1.4.2 คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี การศึกษา 2551
3.1.4.3 ตารางสอนอาจารย์(ชัว1 โมงโฮมรู ม)
3.1.5.1 Web Site มหาวิทยาลัย http://npru.ac.th / เว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
3.1.6.1 โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ
3.1.6.2 โครงการประกวด D.J.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถฯ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.6.3 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์” และ
หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักประชาสัมพันธ์”
3.1.6.4 โครงการฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์
3.1.6.5
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย”
3.1.6.6 โครงการเทคโนโลยีการสื1 อสารกับงานนิเทศศาสตร์
3.1.6.7 โครงการอบรมการประกอบอาชีพระยะสั.น
3.1.6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ,กิจกรรมการ 5 ส.
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.1.6.9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
3.1.6.10 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
3.1.6.11 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทย
นํ.าทิพย์ จํากัด
3.1.6.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
3.1.6.13 โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
3.1.6.14 โครงการบัญชีส1ิ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ป่าชายเลน
3.1.6.15 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
3.1.6.16 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.6.17 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล
วิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.1.6.18 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
3.1.6.19 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบ
การเงิน
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะวิทยาการจัดการปี 2551-2552 แสดงการส่ งเสริ ม
การจัดกิจกรรมที1สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
3.2.1.2 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.2.1.3 แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี
3.2.1.4 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยปี 2551
กิจกรรมวิชาการ
3.2.2.1 โครงการแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ
3.2.2.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (พ.จ.น.ก.สัมพันธ์)
3.2.2.3 โครงการอบรมการผลิตสื1 อสิ1 งพิมพ์ในยุคดิจิตอล
3.2.2.4 โครงการเทคนิ คการใช้เสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง
3.2.2.5 โครงการการประชาสัมพันธ์ในยุค IT
3.2.2.6 โครงการเรี ยนรอบเรี ยนรู ้กบั Broadcasting
3.2.2.7 โครงการสวนป่ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ จ.ราชบุรี
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงกษาปณ์
3.2.2.9 โครงการบริ ษทั จําลอง
3.2.2.10 โครงการสัมมนาปฏิบตั ิการศึกษาดูงาน บริ ษทั นําเชา (ประเทศไทย)จํากัด
3.2.2.11 โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
3.2.2.13 สัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
3.2.2.14 สัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2.2.15 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
3.2.2.16 สัมมนา เรื1 อง เทคนิคการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.2.2.17 โครงการอบรมธุ รกิจ SMEs กับการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
3.2.2.18 โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลภาษีสาํ หรับงานบัญชี ตามประมวลรัษฏากร 2551 โดย
อาศัยระบบสารสนเทศ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.2.19 สัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การบริ หาร
และควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
3.2.2.20 โครงการจัดสอบประมวลผลความรู ้ก่อนจบของนักศึกษาชั.นปี ที1 4 โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
3.2.2.21 โครงการสรุ ปผลและแลกเปลี1ยนความรู ้ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3.2.2.22 โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี.แจงหลักสู ตร
3.2.2.23 โครงการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิน “AutoFlight”
3.2.2.24 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน “Quick Book
2006”
3.2.2.25 สัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทยนํ.าทิพย์
จํากัด
3.2.2.26 โครงการอบรมภาษีอากรเกี1ยวกับการบัญชี
3.2.2.27 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ร่วมกับคณะฯ
3.2.2.28 โครงการพี1ติวน้อง การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3.2.2.29 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที1 ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
3.2.2.30 โครงการแข่งขันวิชาการงานนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมกีฬา
3.2.2.31 โครงการกีฬาไทย-จีน
3.2.2.32 โครงการกีฬาเฟื1 องฟ้ าเกมส์
3.2.2.33 โครงการแข่งขันกีฬานิ เทศศาสตร์ “ฟุตซอล”
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ งแวดล้ อม
3.2.2.34 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื1อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หวั ข้อ “กดชัตเตอร์ ลดโลก
ร้อน เพื1อโลกสวย”
3.2.2.35 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ1 งแวดล้อม
3.2.2.36 โครงการห้องสมุดนี.พี1ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านยางโทน
3.2.2.37 โครงการห้องสมุดนี.พี1ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
3.2.2.38 โครงการบัญชีส1ิ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมนันทนาการ
3.2.2.39 โครงการประกวดดนตรี ไฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
กิจกรรมส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.2.2.40 โครงการบายศรี สู่ ขวัญ
3.2.2.41 โครงการหล่อเทียนพรรษา-ถวายเทียนพรรษา
3.2.2.42 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
3.2.2.43 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก โครงการนัง1 สมาธิ ภาพการตักบาตร
3.2.2.44 โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
3.2.2.45 โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษารุ่ นปี 48
3.2.3.1 สรุ ปรายงานผลการจัดโครงการ
3.2.4.1 ตารางการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกิจกรรมวิชาการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 3.2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.3.1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ปี 2551 ของฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
3.2.1.3.2 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และโครงการ/กิจกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ
องค์ ประกอบที 4 การวิจัย
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2 หน้าที1และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1 หน้า Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวิทยาลัย http://npru.ac.th
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2551
4.1.4.1 คําสั1งอบรมวิจยั
4.1.4.2 คํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 2551
4.1.4.3 ตารางสอนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการเปรี ยบเทียบ 2 เทอม
4.1.5.1 รายงานประจําปี 2551 และ หน้าเว็บไซต์คณะhttp://msc.npru.ac.th
4.1.6.1 เอกสารเกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯ จากมหาวิทยาลัย
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.2.1.1. คําสั1งผูด้ ูแลเว็บไซต์คณะ
4.2..2.1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.2.2. เอกสารเกี1ยวกับการจัดตั.งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯจากมหาวิทยาลัยฯ
4.2.3.1. วารสารราชภัฏตะวันตก
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (กพร.)
4.3.1.2 โครงการวิจยั และประกาศรายชื1อผูไ้ ด้รับทุนวิจยั
4.3.1.3. รายงานประจําปี 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.1.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (กพร.)
4.3.1.1.2. รายงานประจําปี 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.2.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (กพร.)
4.3.2.1.2. รายงานประจําปี 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.3.1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (กพร.)
4.3.3.1.2 รายงานประจําปี 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.3.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.4.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2551
4.3.4.3.2. งานวิจยั ของอาจารย์ที1รับทุนและประกาศการรับทุน
4.3.4.3.3. รายงานประจําปี 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี' 4.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.4.1.1 หนังสื อ CPD&Account และหนังสื อ สยามวิชาการ เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
4.4.1.2. หนังสื อ “การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์” เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
จุฑาวิจิตร
4.4.1.3. หน้าเว็บไซต์WWW.Se-Ed.com (โฆษณาขายหนังสื อ “การสื1 อสารเพื1อการพัฒนา
ท้องถิ1น”เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร)
4.4.14. หนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์
4.4.1.5. หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.6. หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.7. หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.8. รายงานประจําปี 2551
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 4.4.1.
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.4.1.1.1. หนังสื อ CPD&Account และหนังสื อ สยามวิชาการ เขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.
สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
4.4.1.1.2. หนังสื อ “การเขียนสร้างสรรค์ทางสื1 อสิ1 งพิมพ์”และมองเรื1 องให้เห็นภาพ : ภาพสะท้อน
สังคมจากเรื1 องสั.นยุควิกฤติเศรษฐกิจเขียนโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
4.4.1.1.3. หนังสื อตอบรับบทความทางวิชาการเพื1อนําตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์
4.4.1.1.4 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.5 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.6 หนังสื อเทิดพระเกียรติมหาราชาฯ
4.4.1.1.7 รายงานประจําปี 2551
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องค์ ประกอบการที 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการปี 2551
5.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
5.1.2.1 โครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)
5.1.2.2 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการให้คาํ ปรึ กษาของUBI
5.1.2.3 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชน
5.1.2.4 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร “การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน” บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน
จํากัด
5.1.2.5 หนังสื อราชการที1 ศธ 0528.13/1335 สํานักการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรี ยนเชิญ ดร.แสงแข
เป็ นวิทยากร
5.1.2.6 โครงการอบรมด้านบัญชี
5.1.3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บริ การวิชาการ
5.1.3.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเกี1ยวกับการจัดอบรมให้บุคคลภายนอก
5.1.3.3 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชน
5.1.3.4 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการให้คาํ ปรึ กษาของUBI
5.1.4.1 วิจยั ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการ ,สรุ ปผลการประเมินโครงการต่าง ๆ
5.1.5.1 แบบสรุ ปโครงการจัดอบรมโครงการ
5.1.6.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
5.1.6.2 งานวิจยั แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5.1.6.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบบัญชี
กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม
5.1.6.4 ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม
5.1.7.1 แบบสรุ ปการประเมินผลการจัดอบรมโครงการ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1.1 แผนการที1กาํ หนดไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละวิชา
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
แนวการเรี ยนรู ้วชิ ามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการสร้างทีมงาน
แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านบัญชี
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
5.1.1.1.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.2.1 โครงการอบรม “มนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม” ให้กบั อบต.
5.1.1.2.2 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากรของบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด “การสร้างความ
สามัคคีในหน่วยงาน”
5.1.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.1.1.2.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35
5.1.1.2.5 - แนวการเรี ยนรู ้รายวิชา องค์การและการจัดการ
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ ามนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการสร้างทีมงาน
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
- แนวการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านบัญชี
5.1.1.3.1 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.3.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.1.3.3 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
5.1.1.4.1 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.4.2 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.4.3 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
5.1.1.5.1 โครงการอบรม “มนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม” ให้กบั อบต.
5.1.1.5.2 โครงการบรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน” บริ ษทั อุตสาหกรรม
การบิน จํากัด
5.1.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.1.1.5.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.1.5.5 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.1.5.6 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
5.1.1.5.7 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบ
การเงิน
5.1.1.5.8 ผลงานวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
5.1.1.5.9 ผลงานวิจยั เรื1 อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อ
กําหนดรู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.1.5.10 ผลงานวิจยั เรื1 อง “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัด
นครปฐม”
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5.1.2.2.1 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากรของบริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
5.1.2.2.2 คําสั1งกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัด
นครปฐม
5.1.2.2.3 คําสั1งให้อาจารย์ไปราชการ ประเมินศูนย์พฒั นาสังคมและนิคมสร้างตนเอง
5.1.2.2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ อบต.
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.1.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.3.1 สรุ ปงานวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
5.1.2.3.2 สรุ ปงานวิจยั “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบ
บัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.3.3 สรุ ปงานวิจยั “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.1 สรุ ปงานวิจยั “แนวทางพัฒนาความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม”
5.1.2.4.2 สรุ ปงานวิจยั “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื1อกําหนดรู ปแบบ
บัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.3 สรุ ปงานวิจยั “ปั จจัยที1ส่งผลในการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ ในจังหวัดนครปฐม”
5.1.2.5.1 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพญา อ.บางเลน จ.
นครปฐม โดย อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
5.1.2.5.2 เค้าโครงวิจยั แนวทางการสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจท่องเที1ยวโดยชุมชนของตลาดนํ.าลําพญา โดย
อ.สุ รภัทร แจ้งดี
5.1.2.5.3 เค้าโครงวิจยั แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการในการ
จัดการตลาดนํ.าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย อ.ดวงใจ คงคาหลวง
5.1.2.5.4 เค้าโครงวิจยั การศึกษาและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ กรณี ศึกษา : พิพิธภัณฑ์พ.ืนบ้าน
ตลาดนํ.าวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย อ.กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
5.1.2.5.5 เค้าโครงวิจยั การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม โดย อ.มาลินี นาคใหญ่
5.1.2.5.6 เค้าโครงวิจยั รู ปแบบการจัดการการสื1 อสารที1มีประสิ ทธิ ภาพเพื1อสร้างการมีส่วนร่ วมขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิช
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.3.1 รายงานผลการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมและนิคมสร้างตนเอง
5.2.3.2 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
5.2.3.3 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
5.2.3.4 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.2.3.5 คําสั1งแต่งตั.งอาจารย์ที1ปรึ กษาของผูร้ ับการบ่มเพาะ
5.2.3.6 หนังสื อเชิ ญไปเป็ นกรรมการของฑูตสันติภาพโลก
5.2.3.7 รายงานผลการปฎิบตั ิราชการคํารับรองการปฎิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551 (12 เดือน)
5.2.3.8 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิ การการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
สื1 อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การบริ การที1เหนื อชั.น”
5.3.3.2 โครงการสร้างเยาวชนสู่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที1ยวจังหวัดนครปฐม
5.3.3.3 โครงการส่ งเสริ มคุณค่าและอนุรักษ์สวนป่ าสมุนไร วัดปลักไม้ลาย
5.3.3.4 โครงการเสริ มสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ ชุมชนทัพยายท้าว
5.3.3.5 โครงการผักตบชวาแปรรู ปสู่ เยาวชน
5.3.3.6 โครงการการตลาดเพื1อสังคม
5.3.3.7 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.3.3.8 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.3.3.9 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.3.3.10 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.3.3.11 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบการเงิน
5.3.3.12 โครงการการตลาดเพื1อสังคม
5.3.3.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.3 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.14 โครงการประเมินสถานที1ผลิตวิสาหกิจชุมชนและคําสั1งแต่งตั.งอาจารย์
5.3.3.15 หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร(โปรแกรมวิชาการจัดการทัว1 ไป)
5.3.3.16 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 28 (อ.ผ่องใส)
5.3.3.17 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 37 (อ.ดวงใจ)
5.3.3.18 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที1 70 (อ.ผ่องใส, อ.ณัชชา)
5.3.3.19 คําสั1งไปราชการประเมินศูนย์พฒั นาสังคมนิคมสร้างตนเองจังหวัดกาฬสิ นธุ์ (ผศ.ดร.สุ กรี )
5.3.3.20 โครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน
5.3.3.21 โครงการบริ การวิชาการตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก
5.3.3.22 โครงการบริ การวิชาการ ที1ปรึ กษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
5.3.3.23 เชิญ ผศ.ดร.สุ กรี แก้ว เป็ นวิทยากรโครงการ “วิพากษ์เครื1 องมือประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
โดยตัวแทนระดับเขต”
5.3.3.24 โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที1เหนือชั.น”
5.3.3.25 คําสั1งแต่งตั.งกรรมการ UBI
5.3.3.26 โครงการวิจยั การพัฒนาการเก็บค่าบริ การนํ.าประปาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองดิน
แดง
5.3.3.27 การให้บริ การเคเบิลทีวขี องประเทศไทยในปั จจุบนั

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การ
พัฒนาทีมงานเพื1อสร้างความเป็ นเลิศสู่ ชุมชน”
5.4.3.2 สรุ ปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื1อสังคม
5.4.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การบริ การที1เหนื อชั.น”
5.4.3.4 โครงการสร้างเยาวชนสู่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที1ยวจังหวัดนครปฐม
5.4.3.5 โครงการส่ งเสริ มคุณค่าและอนุรักษ์สวนป่ าสมุนไร วัดปลักไม้ลาย
5.4.3.6 โครงการเสริ มสร้างอาชีพกาละแมโบราณสู่ ชุมชนทัพยายท้าว
5.4.3.7 โครงการผักตบชวาแปรรู ปสู่ เยาวชน
5.4.3.8 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.4 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.4.3.9 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนใหมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.3.10 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบ
การเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในกาบริ หารธุ รกิจ
5.4.3.11 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การบริ หาร
และควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.4.3.12 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบการเงิน
5.4.3.13 โครงการสัมมนาและรับรองมาตรฐานสถานที1ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัด
นครปฐม
5.4.3.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการมนุษย์สัมพันธ์กบั การเป็ นทีม อบต.ทัพหลวง
5.4.3.15 โครงการอบรมการวางแผนการสื1 อสารการตลาดแบบผสมผสาน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 5.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.5.1.1 สถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื1 องทางวิชาชีพของผูท้ าํ บัญชี
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.2 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.3 สรุ ปผลการดําเนินงาน / การใช้งบประมาณของโปรแกรมในคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี 2551
6.1.2.1 17) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
18)โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
19)โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
20)โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
21)โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
22)โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4 เรื1 อง
“โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
23)โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กฯ พิธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟังธรรมะ
24)โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
25)อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
26)อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
27)โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
28)กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
29)พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว

30)สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC) ครั.งที1 3
ศูนย์สอบ มรน.
31)กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
32)โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.3.1 7) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
8) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
9) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)
10) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
11) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
12) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
6.1.3.2 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วิชา จริ ยธรรมทางธุรกิจ (อ.จันทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา)
6.1.4.1

หนังสื อราชการที1 ศธ 0546/0076 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.1.1.3 23) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
24) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
25) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
28) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
29) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อการเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ
30) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
31) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
32) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
33) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
34) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
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35) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
36) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)

6.1.1.1.3

ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
37) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
39) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
40) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
41) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
42) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
43) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.2.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.2.1.3 23) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
24) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
25) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
28) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.2.1.3 29) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อ การเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีป ระกาศตนเป็ นพุท ธมามกะฟั ง
ธรรมะ
30) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
31) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
32) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
33) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
34) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
35) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
36) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
37) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
39) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
40) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
41) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
42) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
43) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

6.1.2.1.4
6.1.2.1.5

สมุดกิจกรรมของนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2550
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.3.1.1 กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ปี 2551
6.1.3.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2551
6.1.3.1.3 23) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที1รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
24) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื1อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
25) โครงการคุณธรรมนําความรู ้ “จริ ยธรรมกับธุรกิจ” ประจําภาคเรี ยนที1 2/2551 (ครั.งที1 1)
26) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 1/2551
27) โครงการค่ายศีลธรรมแห่งความสําเร็ จประจําภาคเรี ยนที1 2/2551
28) โครงการฝึ กอบรมวิชาการเพื1อการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ก้าวแรกสู่ความสําเร็ จ ครั.งที1 4
เรื1 อง “โครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก”
29) โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการเพื1 อการเตรี ย มฝึ กฯ พิ ธีประกาศตนเป็ นพุทธมามกะฟั ง
ธรรมะ
30) โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
31) อาสาสมัครโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกของกระทรวงศึกษาธิ การ
32) อาสาสมัครโครงการวันสมาธิ โลก
33) โครงการวัดสวยด้วย 5ส.
34) กิจกรรมเสริ มสร้างจริ ยธรรมสื บสานประเพณี ไทย ราชภัฏร่ วมใจ ห่วงใยผูส้ ูงอายุ
35) พี1นอ้ งร่ วมใจพัฒนาวัดใหม่ป1ิ นเกลียว
36) สอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื1อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC)
ครั.งที1 3 ศูนย์สอบ มรน.
37) กิจกรรมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยประเพณี สงกรานต์ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
38) โครงการค่ายคุณธรรม โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
39) โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
40) โครงการปัจฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม โปรแกรม
วิชาการบัญชี
41) โครงการสานสัมพันธ์การเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
42) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
43) โครงการปัจฉิ มนิเทศนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
44) โครงการ “สานสายใย...ดวงใจแม่” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 6.1.3 (ต่ อ)
หมายเลข

หลักฐานแสดง

6.1.3.1.4 สมุดกิจกรรม
6.1.3.1.5 รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2550
องค์ ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.1.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.1.2 รายชื1อคณะกรรมการบริ หารคณะในคู่มือนักศึกษาปี 51
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ
7.1.3.1 ตารางที1 7.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.4.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
7.1.5.1 บันทึกขออนุญาตสอนชดเชย บันทึกให้อาจารย์ผอู ้ ื1นสอนแทน
7.1.5.2 รายงานประจําปี 2551

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.2.1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผูบ้ ริ หาร
7.2.1.2 รายชื1อผูบ้ ริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 34
7.2.1.3 รายชื1อคณะกรรมการบริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 36
7.2.1.4 รายชื1อคณะกรรมการประจําคณะ ในรายงานประจําปี หน้า 35
7.2.2.1 คําสั1งที1 2240/2551 แต่งตั.งผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7.2.3.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.3.1.1
บันทึกขออนุมตั ิจดั โครงการการจัดการความรู ้
คําสั1งแต่งตั.งวิทยากรอบรมโครงการ “การจัดการความรู ้”
7.3.1.2 วารสารวิทยาการปริ ทศั น์
7.3.1.3 เว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
7.3.1.4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th
7.3.2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้/การพัฒนาศักยภาพ (การจัดการความรู ้ :
Knowledge management)
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.1.1 แผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี
7.4.2.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์
7.4.2.2 หนังสื อการอนุมตั ิให้อาจารย์ไปประชุม ฝึ กอบรม
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
7.4.2.4 มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั.งการพัฒนา และรักษาบุคลากร
7.4.3.1 งบประมาณที1จดั สรรให้อาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื. อวัสดุ
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานการจัดทําหลักสู ตรการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
7.4.4.1 หนังสื ออนุมตั ิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ ริ หารและคําสั1งแต่งตั.งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.1.3.1 คําสั1งที1 2462/2551 ให้อาจารย์อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา”
7.4.1.3.2 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี 2551
7.4.1.3.3 เกียรติบตั รจากการร่ วมประชุ มวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติ ครั.งที1 1
7.4.1.3.4 คําสั1งให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิจยั ในชั.นเรี ยน
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.13.5 คําสั1งที1 1188/2551 เรื1 อง ให้อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการกระบวนการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
7.4.1.3.6 คําสั1งที1 418/2552 เรื1 องให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมปฏิบตั ิการ
เรื1 องการเขียนผลงานวิชาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.2.
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.2.3.1 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 746/2551 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าอบรม
ทักษะปฏิบตั ิงานเรื1 อง พลิกพลังชีวติ ฝึ กคิดทางบวก
7.4.2.3.2 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 1476/2551 ให้ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.4.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.3.5.1 คําสั1งที1 2462/2551 ให้อาจารย์อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนเค้าโครงวิจยั ในชั.น
เรี ยนและให้คาํ ปรึ กษา”
7.4.3.5.2 จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ในรายงานประจําปี 2551
7.4.3.5.3 เกียรติบตั รจากการร่ วมประชุ มวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับชาติ ครั.งที1 1
7.4.3.5.4 คําสั1งให้ขา้ ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิจยั ในชั.นเรี ยน
7.4.3.5.5 คําสั1งที1 1188/2551 เรื1 อง ให้อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการกระบวนการเรี ยนรู ้ในอุดมศึกษา
7.4.3.5.6 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 746/2551 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าอบรม
ทักษะปฏิบตั ิงานเรื1 อง พลิกพลังชีวติ ฝึ กคิดทางบวก
7.4.3.5.7 คําสั1งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที1 1476/2551 ให้ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

333

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.5.1.1 ยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
7.5.2.1 หน้าเว็บไซต์ http://msc.npru.ac.th/
7.5.2.2 รายงานประจําปี 2551
7.5.2.3 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการดูและระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานประจําปี
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.6.1.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.1.2 เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
7.6.1.3 แผ่นพับศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ
7.6.1.4 บอร์ ดประชาสัมพันธ์
7.6.1.5 รายงานประจําปี
7.6.1.6 คู่มือนักศึกษา
7.6.2.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.2.2 เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
7.6.2.3 ตูร้ ับฟังความคิดเห็นหน้าคณะ
7.6.2.4 เอกสารสิ1 งพิมพ์เว็บไซต์
7.6.2.5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3426-1068
7.6.2.6 รายงานประจําปี
7.6.2.7 คู่มือนักศึกษา
7.6.3.1 ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสู ตรจากผูท้ รงคุณวุฒิ
7.6.3.2 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสร้างจุดเน้นระดับโปรแกรมวิชา (อ.เฉลิมเกียรติ)
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.6.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.6.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประจําคณะ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.8.1.1
คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี1 ยง
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายใน
7.8.3.2
ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 7.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.3.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.4.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.5.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.6.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.7.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2550-2551
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานการจัดทําหลักสู ตรโลจิสติกส์และธุ รกิจระหว่างประเทศ
องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.1.1 เอกสารคําขอเงินนอกงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ปี งบประมาณ 2551 - 2552
8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.1.2.1 ตัวอย่างคําขออนุ ญาตจัดโครงการ
8.1.2.2 ตัวอย่างฎีกาที1มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ
8.1.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
8.1.3.3 รายงานการตัดยอดจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel
8.1.4.1 สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
8.1.5.1 สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
8.1.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณ
8.1.6.1 ตัวอย่างฏีกาที1มีการเบิกจ่ายและรับ
8.1.6.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.1
หมายเลข

หลักฐานแสดง

8.1.1.3.1 โครงการมนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม
โครงการการสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้านยางโทน
โครงการห้องสมุดนี. พี1ให้นอ้ ง ปี 2 โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล 6
แห่ง
รวม
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.2
หมายเลข
8.1.2.3.1

หลักฐานแสดง

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การส่ วนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม
โครงการสัมมนา เรื1 อง “มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
การบริ หารด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงาน
ข้อมูลวิเคราะห์งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้า
คงเหลือ (การบริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที1 35 (การนําเสนองบการเงิน)
รวม

งบประมาณ
ที1ใช้

32,890
1,000
89,363
87,583
67,500
278,336

รายรับหลัง
หักรายจ่ าย
51,300
4,780
3,400
3,150
3,150
4,900

70,680
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.3
หมายเลข
8.1.3.3.1 รายชื1อโครงการต่าง ๆ ดังนี.
รหัสโครงการ
ชื อโครงการ
ควจ.3306
ควจ.3307
ควจ.3315
ควจ.3321
ควจ.3325
ควจ.1410
ควจ.1413
ควจ.1416
ควจ.1429
ควจ.1430
ควจ.1434
ควจ.1442
ควจ.1446
ควจ.1449
ควจ.1456
ควจ.1460
ควจ.1464
ควจ.1472
ควจ.1475
ควจ.1476

หลักฐานแสดง

ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
อบรมจริ ยธรรม สําหรับนักศึกษาชั.นปี ที1 1
ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
อบรม"ค่ายคุณธรรม"
ปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ปั จฉิ มนิเทศนิ เทศ-ทดสอกความรู ้รวบยอด
วิชาการสัมพันธ์นอ้ งพี1
พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนา กีฬา
ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริ หารงานทรัพยากร
มนุษย์
การพัฒนาบุคลิกภาพ
อบรมปั จฉิ มนิเทศเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกไป
ทํางานจริ ง
ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
ประกวด DJ.Junior Contest
สานสายใย...ดวงใจแม่
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ประกวดภาพถ่ายเพื1อประชาสัมพันธ์

337

งบประมาณ

ใช้ ไป

20,000
20,000
5,500
6,000
6,500
15,000
20,000
13,000
5,000
8,500
8,000

20,000
20,000
5,500
6,000
6,500
15,000
20,000
13,000
3,000
5,000
8,000

54,000

54,000

20,875
30,000

20,875
30,000

78,300 78,300
6,500 6,500
33,600 33,600
15,115 15,115
26,990 26,990
30,900 30,900
423,780 418,280

คงเหลือ
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000
3,500
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

5,500

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.5.3.1 เอกสารสรุ ปการใช้งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ
8.1.5.3.2 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าประจําปี 2551
8.1.5.3.3 ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.6.3.1 สรุ ปงบคณะวิทยาการจัดการ ปี งบประมาณ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.1.7
หมายเลข
8.1.7.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ

หลักฐานแสดง

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 8.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.2.1.1 คําสั1งแต่งตั.งผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั.งที1 4/2551
8.2.3.1 ตารางการใช้หอ้ งเรี ยนรวม
8.2.4.1 แบบฟอร์ มการขอใช้บริ การจากศูนย์คอมพิวเตอร์ และฝ่ ายอาคารสถานที1
องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.1.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.3 คู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.1.4 คู่มือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.1 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.2.2 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.1 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.3.2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2548
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2549
9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.4.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2548
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2549
9.1.5.3 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.5.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th
9.1.7.1 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.2 คําสั1งแต่งตั.งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (ประกอบด้วย
กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ)
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การจัดการทัว1 ไป)
9.2.1.2 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การตลาด)
9.2.1.3 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การเงินและการธนาคาร)
9.2.1.4 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )
9.2.1.5 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
9.2.1.6 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
9.2.1.7 คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9.2.2.1 โครงการจ้างนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
9.2.3.1 โครงการจ้างนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
9.2.3.2 อบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี.แจงหลักสู ตร
9.2.4.1 โครงการสัมมนา เรื1 อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื1อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.2 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.4.2 โครงการสัมมนา เรื1 อง การวางระบบบัญชีตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9.2.4.3 โครงการสัมมนา เรื1 อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื1อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
9.2.4.4 โครงการสัมมนา เรื1 อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 31 เรื1 องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
9.2.4.5 โครงการสัมมนา เรื1 อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 35 การนําเสนองบ
การเงิน
9.2.5.1 วุฒิบตั รนางสาวนฤมล วงศ์สม นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ)
โครงการการอบรมนักศึกษาเพื1อส่ งเสริ มสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามหลักสู ตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.3 (ต่ อ)
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550
9.3.4.2 ประกาศทุนวิจยั และการจัดตั.งหน่วยวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชี'ที 9.3.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.4.1 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับสถาบันรายมาตรฐาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสครปฐม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื อมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
การบริ การวิชาการ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
การประกันคุณภาพ
ค่ าเฉลีย ถ่ วงนํา' หนัก 7 มาตรฐาน
ผลการตัดสิ นระดับสถาบัน

นํา' หนัก
30
20
30
20
20
20
20
160

ค่ าเฉลีย
ผลการประเมิน
3.88
ดี
4.20
ดี
4.38
ดี
4.00
ดี
4.18
ดี
3.56
ดี
4.50
ดี
4.10
ดี
รับรองมาตรฐาน

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับกลุ่มสาขารายมาตรฐาน
ลําดับ

ชือมาตรฐาน

นํา' หนัก

1
คุณภาพบัณฑิต
30
2
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
20
3
การบริ การวิชาการ
30
4
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม 20
5
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
20
6
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
20
7
การประกันคุณภาพ
20
ค่ าเฉลีย ถ่ วงนํา' หนัก 7 มาตรฐาน
160
ผลการตัดสินระดับกลุ่มสาขา

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บริหาร
ค่ าเฉลีย ผลการ ค่ าเฉลีย ผลการ ค่ าเฉลีย ผลการ ค่ าเฉลีย ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
4.25
ดี
3.62
ดี
3.66
ดี
3.83
ดี
4.80
ดีมาก
3.60
ดี
3.80
ดี
3.60
ดี
4.62
ดีมาก
3.95
ดี
3.95
ดี
3.66
ดี
4.00
ดี
3.75
ดี
3.50
พอใช้ 3.00
พอใช้
4.09
ดี
3.63
ดี
4.18
ดี
3.91
ดี
3.89
ดี
3.44
พอใช้ 3.55
ดี
3.55
ดี
4.00
ดี
5.00
ดีมาก
4.50
ดี
4.50
ดี
4.23
ดี
3.85
ดี
3.87
ดี
3.72
ดี
รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน
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กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่ องเทีย ว และเศรษฐศาสตร์
ผลประเมิ น คุ ณ ภาพในภาพรวม คะแนนเฉลี1 ย แบบถ่ ว งนํ.า หนัก ระดับ ดี 6 มาตรฐาน คื อ
คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต (3.83) งานวิจยั และงานสร้ า งสรรค์ (3.60) การบริ ก ารวิชาการ (3.66) การพัฒนา
สถาบันและบุคลากร (3.91) หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน (3.55) และการประกันคุ ณภาพ (4.50)
และระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน คือ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (3.00)
มาตรฐานที 1 มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี 10 หลักสู ตร และปริ ญญาโท 1 หลักสู ตร มี
คณาจารย์ประจํา 42 คน ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า 7 คน ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า 33 คน ปริ ญญาตรี
หรื อเที ยบเท่า 2 คน มีนักศึกษาปริ ญญาตรี 5,611 คน ปริ ญญาโท 111 คน บัณฑิ ตสําเร็ จการศึ กษา
1,089 คน พบว่า บัณฑิตได้งานทํา คิดเป็ นร้อยละ 90.30 อยูใ่ นระดับดีมาก ได้งานทําตรงสาขา คิดเป็ น
ร้อยละ 75.70 และยังพบว่าได้เงินเดือนเริ1 มต้นตรงวุฒิ ร้อยละ 68.90 อยูใ่ นระดับพอใช้
สําหรับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณั ฑิต ค่าเฉลี1ย 3.9 อยูใ่ นระดับดี
มีนกั ศึกษาหรื อศิษย์เก่าที1จบการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ จํา นวน 2 คน อยู่ใ นระดับ ดี ม าก และวิท ยานิ พ นธ์ แ ละงานวิ ช าการของ
นักศึกษาที1ได้รับรางวัลในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี ที1ผ่านมา จํานวน 2 เรื1 อง อยู่
ในระดับดี
ดังนัน ผลการประเมิน ตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานของแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํานวน
3 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 1.1, 1.4 และ 1.5) ได้ เท่ ากับ 2คะแนน จํานวน 2 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 1.2 และ 1.6)
และได้ เท่ ากับ 1 คะแนน คือตัวบ่ งชี ที& 1.3
สําหรับการประเมินอิงพัฒนาการ มีพฒั นาการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 1.1, 1.4, 1.5 และ
1.6) ไม่มีพฒั นาการจํานวน 2 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 1.2 และ1.3) และบรรลุเป้ าหมายทุกตัวบ่งชี. ยกเว้นตัว
บ่งชี.ที1 1.6
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ค่ าเฉลี&ย 3.83 อยู่ในระดับดี
จุดเด่ นและปัจจัยทางบวก
1. มี อ าจารย์ที1 มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทุ่ ม เทในการพัฒ นางานอย่า งต่ อ เนื1 อ งและ
ก้าวหน้า
2. ใช้ชุมชนเป็ นโจทย์ในการเรี ยนรู ้ ทําให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์จริ ง
จุดทีค วรพัฒนา
1. สร้ างมูลค่าเพิ1มให้กบั นักศึกษาให้สามารถทํางานได้รับเงิ นเดื อนเริ1 มต้นได้ตามเกณฑ์
หรื อสู งกว่า และได้ทาํ งานได้ตรงกับสาขาที1เรี ยน
2. ควรจัดสอบ Exit Exam เพื1อพัฒนาบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การเป็ นผูน้ าํ และการตลาด เป็ นต้น
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มาตรฐานที 2 มาตรฐานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มีแผนงานส่ งเสริ มงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ โดยมีรอง
คณบดี เป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ซึ1 งส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมในการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนื1 อง ซึ1 ง
คณะฯ มีผลงานวิจยั จํานวน 6 เรื1 อง คิดเป็ นร้อยละ 15 อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง สําหรับเงินสนับสนุ น
งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ภายใน เป็ นเงิ น 1,722,925 บาท คิ ดเป็ น 43,073 บาทต่ออาจารย์ประจํา
รวมทั.งเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายนอก เป็ นเงิน 1, 530,777 บาท คิดเป็ น 38,269 บาท
ต่ออาจารย์ประจํา อยูใ่ นระดับดีมาก
ส่ วนอาจารย์ประจําที1ได้รับทุนทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยรวมทั.งสิ. น 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 10 อยูใ่ นระดับพอใช้ และเมื1อพิจารณาจํานวนอาจารย์ประจําที1ได้รับทุนทําวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวม 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5
ดังนั' น ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานในแต่ ละตัวบ่ งชี' ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํ านวน 3
ตัวบ่ งชี' (ตัวบ่ งชี'ที 2.2, 2.3 และ 2.5) และได้ เท่ ากับ 1 คะแนนจํานวน 2 ตัวบ่ งชี' (ตัวบ่ งชี'ที 2.1, 2.4)
สําหรับการประเมินอิงพัฒนาการ มีพฒั นาการ จํานวน 3 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 2.2, 2.3 และ 2.5)
ไม่มีพฒั นาการจํานวน 2 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 2.1, 2.4) สามารถบรรลุเป้ าหมายทุกตัวบ่งชี. ยกเว้นตัวบ่งชี. ที1
2.4
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ค่ าเฉลี&ย 3.60
อยู่ในระดับดี

จุดเด่ นและปัจจัยทางบวก
1. มี ก ารนํา ข้อเสนอเพื1 อการพัฒนาจากผลการประเมิ น รอบที1 แล้ว มาเป็ นแนวทางการ
ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาชัดเจน
2. สามารถแสวงหาเงินทุนจากแหล่งสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกได้ดี
จุดทีค วรพัฒนา
1. ควรร่ วมมือกับองค์กรภายนอกในท้องถิ1นด้านการเงิ น เครื อข่ายงานวิจยั เพื1อร่ วมมือ
สร้ างสรรค์องค์ความรู ้ ที1เป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ1น นําไปสู่ การบรรลุ ปรัชญา และเป้ าหมายของกลุ่ ม
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
2. ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการด้านงานวิจยั และให้มีการเผยแพร่
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั.งในและนอกเครื อข่ายการวิจยั รวมทั.งช่องทางอื1น ๆ ให้
มากขึ.น
มาตรฐานที 3 มาตรฐานด้ านการบริการวิชาการ
คณะมีกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พที1ตอบสนองและพัฒนาเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งของสังคม/ชุ มชน ทั.งสิ. น 15 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 ต่ออาจารย์ประจํา อยู่ในระดับดี
อาจารย์เป็ นที1ปรึ กษา กรรมการวิทยานิ พนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการวิชาการ และกรรมการ
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วิชาชี พในระดับชาติ ทั.งสิ. น 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 อยู่ในระดับดี มี การบูรณาการการจัดการ
เรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาชี พ เช่ น โครงการอนุ รักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ1นชุ มชน
เกาะแรต อยูใ่ นระดับดี
สําหรับค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันยังมีไม่มากนัก คือ 2,975 บาท อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
ส่ วนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชี พที1ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ
มี 5 แหล่ง อยูใ่ นระดับดีมาก รายรับที1ได้จากการให้บริ การวิชาการ คิดเป็ นเงิน 64,528 บาทต่ออาจารย์
ประจํา อยูใ่ นระดับดีมาก
ในด้านความสําเร็ จของประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การวิชาการและวิชาชี พตามพันธกิ จ อยู่ใน
ระดับดี
ดังนัน ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานในแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํานวน 2
ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 3.5, 3.6) ได้ เท่ ากับ 2 คะแนน จํานวน 4 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 3.1,3.2, 3.3 และ 3.7 )
และได้ เท่ ากับ 1 คะแนน คือตัวบ่ งชี ที& 3.4 สํ าหรั บผลการประเมินอิงพัฒนาการมีพัฒนาการทุกตัวบ่ งชี
ยกเว้ นตัวบ่ งชี ที& 3.4 สามารถบรรลุเป้ า 4 ตัวบ่ งชี ไม่ บรรลุเป้ า 4 ตัวบ่ งชี
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินการมาตรฐานด้านการบริ การวิชาการ ค่ าเฉลี&ย 3.66 ระดับ
ดี
จุดทีควรพัฒนา ค่าใช้จ่ายเป็ นตัวเงิน และค่าใช้จ่ายไม่เป็ นตัวเงิน ของคณะในการให้บริ การ
และวิชาชีพต่ออาจารย์ประจํา
มาตรฐานที 4 มาตรฐานด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนิ นงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์และ
แผนงานทั.งสิ. น 20 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 1.01 อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง ส่ วนค่าใช้จ่ายและมูลค่าที1
ใช้ในการอนุ รักษ์ พัฒนา และสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นเงิ น 268,704 บาท คิ ด
เป็ นร้อยละ 4.66 อยูใ่ นระดับดี
สําหรับผลงานหรื อชิ.นงาน การพัฒนาองค์ความรู ้และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มี
ชิ.นงาน อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
ส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม มีผล
การดําเนินงาน อยูใ่ นระดับดีมาก
ดังนัน ผลการประเมิน ตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานในแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํานวน 2
ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 4.2 และ 4.4) และได้ เท่ ากับ 1 คะแนน จํานวน 1 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 1.1 ) และได้ 0
คะแนน คือตัวบ่ งชี ที& 4.3
สําหรั บผลการประเมิ นอิ งพัฒนาการ มี พฒั นาการ 2 ตัวบ่ งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 4.2 และ 4.4) ไม่ มี
พัฒนาการ 2 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 4.1และ 4.3) เมื1อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายแล้วบรรลุ เป้ าหมายทุกตัว
บ่งชี. ยกเว้นตัวบ่งชี.ที1 4.3
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ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ค่ าเฉลี&ย
3.00 อยู่ในระดับพอใช้
จุดทีค วรพัฒนา
1. ควรมี ผ ลงานหรื อชิ. น งานการพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งมาตรฐานศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2. ประสิ ทธิ ผลในการอนุ รักษ์ พัฒนา และสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่ างยิ ง การนําศาสตร์ การจั ดการตามแนวภูมิปั ญญาไทย และแนวพุ ทธศาสตร์ เพื อรั กษา
สมดุลระหว่ างการบริ หารและจัดการแนวตะวันตกกับของไทย
มาตรฐานที 5 มาตรฐานด้ านการพัฒนาองค์ การและบุคลากร
คณะมี ก ารบริ ห ารในรู ปของคณะกรรมการ ที1 มี การกํา หนดวิสั ย ทัศ น์ที1 ส ะท้อนถึ งนโยบาย
วัตถุ ประสงค์ โดยมีการประชุ มมากกว่าร้ อยละ 80 มี การมอบหมายงานและกระจายอํานาจโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และผลักดันให้คณะสามารถแข่งขันได้ท. งั ภายในและภายนอก และได้มีการพัฒนาคณะ
ไปสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจําและบุ คลากรสายสนับสนุ นได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื1 อง โดยอาศัยผลการประเมิ นภายในและภายนอก ทั.ง นี. มีการเชื1 อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ มหาวิทยาลัยและคณะได้สอดคล้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 อยูใ่ นระดับดีมาก
ในการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่ วมกัน มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับดีมาก
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื1อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั อยู่ในระดับดี
มาก
สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ รวม 96,439,100 บาท ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คิดเป็ นเงิน 29,838.83
บาท อยูใ่ นระดับพอใช้
ค่าใช้จ่ายทั.งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 97.16% อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
เงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบดําเนินการ เท่ากับ 0.54 อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
อาจารย์ประจําที1เข้าร่ วมประชุ มทางวิชาการ/นําเสนอผลงานมีจาํ นวน 23 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
57.50 ของอาจารย์ท. งั หมด อยูใ่ นระดับดีมาก
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ท. งั ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นเงิน 1,133,044.08
บาท เมื1อเทียบสัดส่ วนของงบประมาณที1สนับสนุ นแล้วเป็ นเงิน 26,977.24 บาท ต่ออาจารย์ประจํา อยู่
ในระดับดีมาก
ส่ วนบุคลากรสายสนับสนุ น 5 คน ได้รับการพัฒนาความรู ้ 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 อยู่ใน
ระดับดีมาก
ดังนัน ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานในแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํานวน
7 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 5.1, 5.3, 5.4 , 5.5, 5.9, 5.10 และ 5.11) และได้ เท่ ากับ 1 คะแนน จํานวน 3 ตัวบ่ งชี
(ตัวบ่ งชี ที& 5.6, 5.7 และ 5.8) และได้ เท่ ากับ 2 คะแนน คือ ตัวบ่ งชี ที& 5.2
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สําหรับผลการประเมินอิงพัฒนาการ มีพฒั นาการ 8 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 5.1, 5.2 , 5.3, 5.4 , 5.5,
5.9, 5.10 และ 5.11) ไม่ มีพ ฒ
ั นาการ 3 ตัว บ่ งชี. (ตัวบ่ ง ชี. ที1 5.6, 5.7 และ 5.8) เมื1 อเปรี ย บเที ยบกับ
เป้ าหมายแล้วบรรลุเป้ าหมายทุกตัวบ่งชี. ยกเว้นตัวบ่งชี.ที1 5.7 และ 5.8
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ค่ าเฉลี&ย 3.91
อยู่ในระดับดี
จุดเด่ นและปัจจัยทางบวก
คณะมี ก ารกํา หนดปรั ช ญาและวิสั ย ทัศ น์ ที1 มี ค วามสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับ ของ
มหาวิทยาลัย และได้มุ่งมัน1 ปฏิ บตั ิพนั ธกิ จให้บรรลุ ผลสําเร็ จตามปรัชญาและวิสัยทัศน์อย่างจริ งจัง มี
ลักษณะเป็ นปรนัยที1สามารถตรวจสอบได้ ดังจะเห็นได้จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที1สอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ มุ่งมัน1 พัฒนาคณะสู่ องค์การเรี ยนรู ้ โดยให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
และใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานภายนอก มีโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที1ชดั เจน
จุดทีค วรพัฒนา
1. ควรสร้ างความมัน1 คงให้แก่ คณะมากขึ.นด้วยการเพิ1มสิ1 งต่อไปนี. คือ การเพิ1มสัดส่ วน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อหัวนักศึกษา และเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบดําเนินการ
2. เพิ1มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื1อการบริ หาร การเรี ยนการสอนและการวิจยั ให้
ทันสมัย เชื1 อมโยงเครื อข่ายกับหน่ วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีฐานข้อมูลเกี1ยวกับเศรษฐกิ จ
และสังคมของท้องถิ1น ที1เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจที1กาํ หนด
มาตรฐานที 6 มาตรฐานด้ านหลักสู ตรและการเรียนการสอน
คณะเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี 10 หลักสู ตร และระดับปริ ญญาโท 1 หลักสู ตร โดยทุ ก
หลักสู ตร
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับดีมาก
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา คิดเป็ นร้อยละ 223.20
อาจารย์ประจําวุฒิปริ ญญาเอกทั.งหมด 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.66 อยูใ่ นระดับพอใช้
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีท. งั หมด 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.19 อยูใ่ นระดับพอใช้
ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ดําเนินการอยูใ่ นระดับดี
กระบวนการ
เรี ยนรู ้ที1เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยเน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง อยูใ่ นระดับดีมาก
ส่ วนระดับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ คะแนน
เฉลี1ย 3.98
จํานวนนักศึกษาที1เข้าร่ วมกิ จกรรม/โครงการพัฒนาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คิด
เป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับดีมาก
สําหรับค่าใช้จ่ายทั.งหมดที1ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศต่อนักศึกษาเท่ากับ
1,634.56 บาท อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
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ดังนัน ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานของแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนน จํานวน
5 ตัวบ่ งชี (ตัวบ่ งชี ที& 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 และ 6.8) และได้ เท่ ากับ 1 จํานวน 4 ตัวบ่ งชี คือ ตัวบ่ งชี ที& 6.2, 6.3,
6.4 และ 6.9)
สําหรับการประเมินอิงพัฒนาการ มีพฒั นาการจํานวน 5 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 6.1, 6.5, 6.6, 6.7
และ 6.8) ไม่มีพฒั นาการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี. (ตัวบ่งชี. ที1 6.2, 6.3, 6.4 และ 6.9) และบรรลุเป้ าหมายตาม
แผนทุกตัวบ่งชี. ยกเว้นตัวบ่งชี.ที1 6.2
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ค่ าเฉลี ย 3.55 อยู่
ในระดับดี
จุดเด่ นและปัจจัยทางบวก
1. มีผลการดําเนิ นงานด้านนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน กิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรและกิจกรรมการศึกษาสู ง
2. หลักสู ตรได้มาตรฐานสู ง
3. มีคณาจารย์ในวัยหนุ่มสาวจํานวนมาก
จุดทีค วรพัฒนา
1. ควรส่ งเสริ มเพิ1มพูนวิทยฐานะ (ตําแหน่งทางวิชาการ) ของคณาจารย์
2. ควรมีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสู งขึ.นอย่างต่อเนื1อง
3. ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะและเพิ1 ม พู น ประสบการณ์ แ ก่ ค ณาจารย์รุ่ น ใหม่ ให้ มี
ความสามารถและศักยภาพเพิ1มงานที1จะทํางานทดแทนคณาจารย์ที1จะเกษียณอายุ
มาตรฐานที 7 มาตรฐานด้ านระบบการประกันคุณภาพ
การดํา เนิ น การตามระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายใน เป็ นไปตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการองค์ประกอบและตัวบ่งชี. เดิมของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏและ
ตัวบ่งชี. ของ สมศ. และนําผลการประเมินคุ ณภาพภายนอก ปี พ.ศ.2546 มาจัดทําแผนปรั บปรุ งอย่าง
ต่อเนื1อง มีคณะกรรมการบริ หารคณะที1ดาํ เนินการประกันคุณภาพสอดแทรกเข้าไปในระบบการบริ หาร
และได้เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ที1เป็ นระบบชัดเจนจะทําให้ระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื1อง
ดังนัน ผลการประเมินตามอิงเกณฑ์ มาตรฐานของแต่ ละตัวบ่ งชี ได้ เท่ ากับ 3 คะแนนทัง 2 ตัว
บ่ งชี
สําหรั บการประเมิ น อิ ง พัฒนาการ มี พ ฒ
ั นาการทุ ก ตัว บ่งชี. และบรรลุ เป้ าหมายทุ กตัว บ่ง ชี.
เช่นเดียวกัน
ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ ค่ าเฉลี&ย 4.50 อยู่
ในระดับ ดี
จุ ดเด่ นและปั จจั ยทางบวก ได้มี การนําผลการประเมิ นภายในมาใช้ใ นการพัฒนาคนจนเห็ น
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมา
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จุดทีค วรพัฒนา
1. ควรพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ โดยให้มีการจัดทําเทียบเคียงสมรรถนะ
(Benchmarking) งานประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาอื1น ๆ ทั.งในด้านภาครัฐและเอกชน
2. ควรบูรณาการประกันคุณภาพให้เป็ นงานเดียวกันในด้านการบริ หารและการเรี ยนการ
สอน รวมทั.งการบริ การทางวิชาการและการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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ข้ อมูลพืน' ฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2551
(การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปี การศึกษา ยกเว้นเฉพาะที1 ระบุให้ใช้รอบปี งบประมาณ โดยแยก
รายงานระดับกลุ่มสาขาตามนิยามของสมศ.1 และภาพรวมของสถาบัน)
รายการ

ภาพรวม

องค์ ประกอบที 1 (ใช้รอบงบประมาณ)
• จํานวนตัวบ่งชี.ของ แผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ

105

• จํานวนตัวบ่งชี.ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ที1บรรลุเป้ าหมาย

100

องค์ ประกอบที 2
• จํานวนหลักสู ตรที1เปิ ดสอนทั.งหมด
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ก )
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ข )
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรที1มี จํานวนและคุณวุฒิ อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบตั ิที1เกี1ยวข้อง
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาที1 อาจารย์มีภาระงานที1 ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
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3
1

4
1

1

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนหลักสู ตร บัณฑิตศึกษาที1 นักศึกษาปฏิบตั ิตาม เกณฑ์สาํ เร็ จ การศึกษา
ครบถ้วน ตามที1ระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ได้งานทํา ตรงสาขาที1สาํ เร็ จ การศึกษา
• ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยนในเรื1 อง คุณภาพการสอนและ สิ1 ง
สนับสนุนการ เรี ยนรู ้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี1ยทุก 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 ตรที1 จัดทําขึ.นใหม่หรื อที1 ปรับปรุ งและจํานวน หลักสู ตรที1ยงั ไม่มีการ
ปรับปรุ งซึ1 งมีโครงการ หรื อกิจกรรมที1บุคคล ชุมชน องค์กร ภายนอกมีส่วนร่ วม
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก

351

1

378 คน

4.22

3
1

รายการ

ภาพรวม

• 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)
• 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) ทั.งหมดเมื1อปรับค่ามาเป็ นปริ ญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ) 1295.33*1.8
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั.งหมดที1ไม่มี ตําแหน่งวิชาการ
•
•
•
•

จํานวนอาจารย์ ประจําทั.งหมดที1มี ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําทั.งหมดที1มี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําทั.งหมดที1มี ตําแหน่งศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ ประจําระดับบัณฑิต ศึกษาที1มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที1จะเป็ นอาจารย์
ที1ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที1 ปฏิบตั ิงานจริ ง)
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3,378
1,737
268

2705.87
1295.33

5037.46
2705.87
2331.59
50
13
1
N/A

รายการ

ภาพรวม

จํานวนอาจารย์ ประจําระดับบัณฑิตศึกษาที1ทาํ หน้าที1เป็ นที1ปรึ กษา วิทยานิพนธ์
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั.งหมด
จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที1เป็ น นักวิจยั
จํานวนนักวิจยั ที1ลา ศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ ประจําที1เข้าร่ วมประชุม วิชาการหรื อนําเสนอ ผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
• จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที1 ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
• จํานวนผลงานวิจยั และ/หรื อนวัตกรรมการ เรี ยนการสอนของ คณาจารย์
• จํานวนบัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี ท. งั หมด
• จํานวนบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ที1ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้าศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้งานทําและ
ประกอบอาชีพ อิสระหลังสําเร็ จ การศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้รับ เงินเดือน
เริ1 มต้น เป็ นไปตามเกณฑ์หลัง สําเร็ จการศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ1 มต้นสู งกว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที1ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ1 มต้นตํ1ากว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
• ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้ บัณฑิต
(เทียบจากค่า 5 ระดับ)

N/A
6
-

•
•
•
•
•
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59
6
845
155
42
126
381
N/A
N/A
3.72

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1 สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมา
ทั.งหมดทุก ระดับการศึกษาที1ได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติ
หรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ1 งแวดล้อม
• จํานวนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องที1นกั ศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1
สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมาทั.งหมดทุก ระดับการศึกษาที1ได้รับ ใน
ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ1 งแวดล้อม
• จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาที1สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมาทั.งหมดที1ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ระดับชาติหรื อนานาชาติจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิ พนธ์
• จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที1 สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที1ผา่ นมาทั.งหมด
ทุกระดับการศึกษาที1ได้รับ รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
• จํานวนศิษย์เก่าที1 สําเร็ จการศึกษาใน รอบ 5 ปี ที1ผา่ นมา ทั.งหมดทุกระดับ การศึกษา
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
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4
1
1

4
1
1
1

1

N/A

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่า ทั.งหมดทุกระดับ การศึกษาที1ได้รับ รางวัล
ประกาศเกียรติ คุณยกย่องระดับชาติและ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
• จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกย่องที1 นักศึกษาปั จจุบนั และ ศิษย์เก่าทั.งหมดทุก
ระดับการศึกษาที1ได้รับ ในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ1 งแวดล้อม
องค์ ประกอบที 3
• ผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การนักศึกษา (เทียบจาก ค่า 5 ระดับ)
• จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม วิชาการ
- จํานวนนักศึกษา ที1เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม กีฬาและการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ
- จํานวนนักศึกษา ที1เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ1 งแวดล้อม
- จํานวนนักศึกษา ที1เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม นันทนาการ
- จํานวนนักศึกษาที1เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนนักศึกษาที1เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
องค์ ประกอบที 4
• จํานวนเงินสนับสนุน การวิจยั และงาน สร้างสรรค์(ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายนอก สถาบัน
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายใน สถาบัน
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5
1

5
1

N/A
30
ร้อยละ 100
3
ร้อยละ 100
5
ร้อยละ 100
1
ร้อยละ 100
8
ร้อยละ 100

365,000 บาท
185,650 บาท

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนอาจารย์ ประจําที1ได้รับทุนวิจยั (ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนที1ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน
- จํานวนที1ได้รับทุน จากภายในสถาบัน
• จํานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
- จํานวนผลงานที1ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
- จํานวนผลงานที1 ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ นานาชาติ
- จํานวนผลงานที1จดสิ ทธิ บตั รและ อนุสิทธิ บตั ร
- จํานวนผลงานที1 นําไปใช้ประโยชน์ระดับ ชาติหรื อนานาชาติ
• จํานวนบทความ วิจยั ที1ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล
องค์ ประกอบที 5
• จํานวนอาจารย์ประจําที1มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการ

16 คน
13 คน
7

-

31 คน
27 โครงการ

• จํานวนกิจกรรมหรื อ โครงการบริ การวิชาการ
• จํานวนแหล่ง ให้บริ การวิชาการและ วิชาชีพระดับชาติหรื อ นานาชาติ
• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
องค์ ประกอบที 6
• จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนผลงานหรื อ ชิ.นงานการพัฒนาองค์ ความรู ้และสร้าง มาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที 7
• จํานวนอาจารย์ประจํา(รวมนักวิจยั ) ที1ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรื อ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื1นๆ
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2 แหล่ง
ร้อยละ 85.07

22 โครงการ
-

-

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนรางวัลผลงาน วิชาการหรื อวิชาชีพ ระดับชาติหรื อนานาชาติ ที1อาจารย์
ประจําได้รับ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื1นๆ
องค์ ประกอบที 8 (ใช้รอบปี งบประมาณ)
• รายรับทั.งหมดของ สถาบัน
• รายรับจากการ บริ การวิชาการและ วิชาชีพ

-

3,964,680 บาท
70,680 บาท

• ค่าใช้จ่ายทั.งหมด ของสถาบันโดยไม่ รวมครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที1และที1ดิน

N/A

• ค่าใช้จ่ายด้าน ครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที1และที1ดิน

N/A

• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริ การวิชาการ และวิชาชีพ

278,336 บาท

• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม

418,280 บาท

• ค่าใช้จ่ายเพื1อ พัฒนาอาจารย์
• ค่าใช้จ่ายที1ใช้ใน ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ

868,031.10 บาท
N/A

• เงินเหลือจ่ายสุ ทธิ
• สิ นทรัพย์ถาวร
องค์ ประกอบที 9
• ระดับความสําเร็ จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับ
ของ สกอ.

757,357.80 บาท
N/A

357

3.72

รายชื อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ปี การศึกษา 2550-2551
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359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

รายชื อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี การศึกษา 2551

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

รายชื อคณะทํางานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สุกฤตา
อาจารย์ดวงใจ
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์สุรภัทร
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์ผอ่ งใส

ฉิ มะสังคนันท์
สุ จิตวนิช
ชัชวาลกิจกุล
คงคาหลวง
ไชยชนะ
แจ้งดี
เลิศวัฒนพรชัย
เนตรโพธิ แก้ว
สิ นธุ สกุล

396

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชือผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําปี การศึกษา 2551
.......................................................................
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภาณี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
4. อาจารย์จนั ทนา
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
6. อาจารย์วนั เพ็ญ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
8. อาจารย์แพรวพรรณ
9. อาจารย์ ดร.ไพรัช
10. อาจารย์วรี กิจ
11. อาจารย์สิริพงศ์
12. อาจารย์พิชามญชุ์
13. อาจารย์ชญาพรรธณ์
14. อาจารย์พงษ์สันติ
15. อาจารย์ณชั ชา
14. อาจารย์สุทิศา
15. อาจารย์สมใจ
16. อาจารย์บุษบงค์
17. อาจารย์จุฑารัตน์
18. อาจารย์กุสุมา
19. อาจารย์ขวัญยุพา
20. อาจารย์ศิริรัตน์
21. อาจารย์กอบแก้ว
22. อาจารย์ผอ่ งใส
23. อาจารย์ ดร.มาริ ษา
24. อาจารย์สุกฤตา
25 อาจารย์ดวงใจ

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
บัวเวช
พงศ์สิทธิ กาญจนา
บุญทานนท์
คงวัฒนกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
ตรี ช. นั
มากกาญจนกุล
อุฑารสกุล
ไชยชนะ
เลิศวัฒนพรชัย
เนตรโพธิ แก้ว
ตันหยง
ศิรินธนาธร
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
สุ วรรณะ
ชัยพัฒนาการ
ชนะสุ ข
ศรี สว่าง
โหตระไวศยะ
วงศ์อินทร์ อยู่
สิ นธุ สกุล
สุ จิตวนิช
ชัชวาลกิจกุล
คงคาหลวง
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

