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บทสรุปผูบริหาร
คณาจารยโปรแกรมวิชาไดดําเนินการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชาการจัดการโล
จิสติก ส คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ตามกรอบเวลาและแนวทางที่ สกอ.
กําหนด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของโปรแกรมวิชาภายใน
มาตรฐานที่กําหนดใหหนวยงาน ตองดําเนินการทัง้ 7 องคประกอบ ซึ่งจะทําใหไดรับทราบสถานการณ
ที่แทจริงของโปรแกรมวิชา อันจะนําไปสูก ารกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
โปรแกรมวิชาไดพัฒนาระบบการประเมิน ตนเอง (SAR) เพื่อใหเกิ ดความสอดคลองและ
ไดรับผลผลิตทีม่ คี ุณภาพตรงกัน ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553
ซึ่ ง เริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2553 จนถึ ง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2554 ให เ ป น ไปตาม
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึก ษา ซึ่งไดปฏิบัติ ต ามเกณฑการประเมิน คุณภาพดว ยกัน 7องคประกอบ เพื่อเปน แนว
ทางการดําเนินงาน การพัฒนาและการประเมินผล ดังนี้
ผลการประเมินพบวาองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการได
คะแนนเฉลี่ย 3.0 ผลการประเมินอยูใ นระดับดี องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.8
ผลการประเมินอยูใ นระดับดี องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.5
ผลการประเมินอยูใ นระดับพอใช องคประกอบที่ 4 การวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.0 ผลการประเมินอยูใน
ระดับพอใช องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม ไดคะแนนเฉลี่ย 1.0 ผลการประเมินอยูใน
ระดับพอใช องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลีย่ 1.0 ผลการประเมินอยูใน
ระดับพอใช และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไดค ะแนนเฉลี่ย 3.0 ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อเฉลีย่ รวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยทุก
รายการเทากับ 2.5 ผลการประเมินอยูในระดับดี
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได
กําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต
สาขาครู
คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ โดย
มีภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหนึ่ง และเปนภาควิชาเดียวที่เปดรับนักศึกษา ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ทั่วไป) ปการศึกษา
ละ 2 หมูเรียน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน
สําหรับภาคพิเศษในขณะนั้น คือ นัก ศึก ษา กศ.บป. (โครงการการศึก ษาเพื่อบุค ลากรประจําการ)
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอนุปริญญา หลัก สูต ร 2 ป ปก ารศึกษาละ 4 หมูเรียน และ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 7 หมูเรียน ตามอัตรากําลังของอาจารยประจําในขณะนั้น
ตอมา ตามนโยบายที่สถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถ
รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงไดเพิ่มจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากขึ้น จนปจจุบันสามารถรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว ไป (บริหารงานทั่วไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และ
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่ว ไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย ) ซึ่งเพิ่งเปด รับนัก ศึก ษารุน แรกในป
การศึกษา 2542 จํานวนหนึ่งหมูเรียน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ ไดนํารูปแบบการบริหารแบบการบริหาร
โปรแกรมวิชามาใช โดยใชชื่อวา “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป” ซึ่งในปการศึกษา
2542 มีนักศึกษาภาคปกติหลักสูตร 4 ป ครบตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 รุนละ 3 หมูเรียน นักศึกษาภาค
กศ.พป. หลักสูตร 2 ป รุนละ 8 หมูเรียน หลักสูตร 4 ป รุนละ 4 หมูเรียน
ในปการศึกษา 2545 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ได
อนุมัติใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ป และหลักสูตรอนุปริญญา โดยทาง
โปรแกรมวิชาจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่รับเขาเรียนในปการศึกษา 2545 คือ ภาคปกติ เปดหลักสูตร
4 ป 5 หมูเรียน และภาค กศ.พป. เปดหลักสูตรอนุปริญญา 4 หมูเรียน และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป
หลังอีก 4 หมูเรียน
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ในปการศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติ
ใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสา ขาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ป อนุปริญญา 2
ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) คือ ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 จํานวน 6 หมูเรียน และ
ภาค กศ.พป. หลักสูตรอนุปริญญาจํานวน 6 หมูเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จํานวน 4
หมูเรียน
ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ใหมีความ
ทัน สมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใ ชบัณ ฑิต มากขึ้น โดยสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ปจจุบัน
ไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจัดการเรียนการสอน
มาเปนเวลา 2 ป

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติดานการบริหารจัดการโลจิสติกส
และสามารถประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม
2.2 วิสัยทัศน
เปนผูนําในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองคความรูดานการจัดการโลจิสติกสเชิงบูรณาการ เพื่อ
ตอบสนองชุมชน ทองถิ่นและภูมิภาค
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
2. คนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเชิงบูรณา
การ
3. ใหบริการทางวิชาการและเผยแพรองคความรูดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานแกทองถิ่น
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4. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม
5. เสริมสรางหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลภายในโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ
สติกส
2.4 วัตถุประสงค

1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
2. มีทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส
3. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมซอฟแวรดานโลจิสติกส
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโลจิสติกส โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
การรักษาสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม

3. โครงสรางองคการการบริหารงาน
1. อาจารยศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

ประธานโปรแกรมวิชา

2. อาจารยธนาณัติ

กลาหาญ

กรรมการและเลขานุการ

1. อาจารยศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

ประธานโปรแกรมวิชา

2. อาจารยธนาณัติ

กลาหาญ

กรรมการและเลขานุการ

4. รายนามคณะผูบริหาร

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีหลักสูตรการศึกษาดานการจัดการธุรกิจ ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
หลักสูตร 4 ป

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 2 คน
จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
คิดเปนรอยละ
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2
100
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม
2
100

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี
ชาย หญิง

สายวิชาการ

ป.โท
รวม

ชาย

หญิง

2

ป.เอก
รวม

ชาย

หญิง

ลาศึกษาตอ
รวม ชาย

หญิง

รวม
ทั้งหมด

รวม

2

2

สายสนับสนุน
รวม

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

จํานวน
2

รอยละ
100

2

100
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7. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะ วิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553
นักศึกษา
จํานวน
ปริญญาตรี ภาคปกติ
2,646
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,120
บัณฑิตศึกษา
3,766
รวม

รอยละ
70.26
29.74
100

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
สาขาวิชา

อนุปริญญา

ภาค กศ.พป.

ปริญญาตรี
2 ป

4 ป

รวม
5 ป

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
2 ป

4 ป

การจัดการ
ทั่วไป
การเงินการ
ธนาคาร
ทรัพยากร
มนุษย
การตลาด

477

460

140

-

143

36

219

50

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
การบัญชี

546

255

432

234

นิเทศนศาสตร

529

85

ธุรกิจระหวาง
ประเทศ
การจัดการ
โลจิสติกส
รวม

79

-

81

-

2,646

1,120

รวม
5 ป
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
รวม

ชั้นปที่ 1
197
156
353

ชั้นปที่ 2
169
105
264

ชั้นปที่ 3
112
136
248

ชั้นปที่ 4
111
63
174

รวม
477
460
937

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ประจําป 2553
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
รวม

งบประมาณ
ที่ไดรับ
-

งบประมาณ
ที่ใชไป
-

220,000
220,000

งบประมาณ
ที่เหลือ
-

80,640
80,640

รอยละ
ของงบประมาณ
ที่ใชไป
-

139,360
139,360

36.7
36.7

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส และโครงการในภาพรวมของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยมุงเนนใหมี
การกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing)
และ การประเมิน (Quality Assessment) ทัว่ ทั้ง โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มี 2 ระบบ ไดแก
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือ
เรียกวา สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประกอบดวย
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1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชา และกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของ โปรแกรมวิชา มีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชา กับ บุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชา เผยแพรตอสังคมภายนอก
กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส คําสั่ง คณะ
วิทยาการจัดการที่ 22/2554
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
ประธานโปรแกรมวิชา
2. อาจารยธนาณัติ

กลาหาญ

กรรมการและเลขานุการ

10. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของคณะ วิทยาการจัดการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ปรัชญาของคณะ และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะ
วิทยาการจัดการ จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงาน
ได
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5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม

12. อาคารสถานที่
อาคาร
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ตั้ง
อาคารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

13. องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 10 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความ
เห็ น ชอบจากสถาบั น โดยเป น แผนที่
เชื่ อมโยงกั บปรัช ญาหรื อปณิธ านและ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจ น
สอดคลอ งกับ จุด เนน ของกลุมสถาบั น
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป
ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒ นาการศึก ษาระดับอุด มศึก ษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ เ ป น

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการจัดทําแผนกล
ยุทธที่สอดคลองกับนโยบายพันธกิจของคณะฯ ของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556) และแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ โดยการมีการกําหนดปรัชญา ของ
โปรแกรมวิชาดังนี้ คือ “มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติดานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส และสามารถประยุกตใชในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม” โดยสอดคลองกับแผนอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) โดยจัดพิมพไวในคูมือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อเผยแพรใหคณาจารย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดทราบ (1.1.1.1)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะฯ ไปสูโปรแกรมวิชา
และหนวยงานภายใน โดยมีการเผยแพรผานเว็บไซดของ
คณะ (1.1.2.1) และคูมือนักศึกษา (1.1.2.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีกระบวนการแปลง
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แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริก ารทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4. มีตัว บงชี้ ข องแผนกลยุท ธ แผนปฏิบั ติ
การประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แผ น ก ลยุ ท ธ แล ะ
แผนปฏิบัติการประจําป
5. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีก ารติด ตามผลการดําเนิน งานตามตัว
บงชี้ข องแผนปฏิบัติก ารประจําป อยาง
น อ ยป ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานผลต อ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ข องแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ข อ เสน อแนะ ข อง สภ าสถาบั น ไ ป
ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ
การประจําป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยไดกําหนดไว
ในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในคูมือนักศึกษาป
2553 (1.1.3.1) และจัดทําเปนปฏิทินการจัดกิจกรรม
โปรแกรมเสนอคณะและแตละโครงการ/กิจกรรม (1.1.3.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปทสี่ อดคลองกับพันธกิจ
ของโปรแกรมฯ ตามปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชา
(1.1.4.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปไมครบ 4 พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมกี ารติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปรายงาน
ผลโดยที่มีการจัดทํารายงานผลงานตามโครงการที่ปฏิบัติ
เสร็จแลวแจงใหคณะไดทราบ 2 ครั้ง
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสยังไมมกี ารประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และรายงานผล
ตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสยังไมมีการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
4 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง / จุดออน
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน มีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงานวิชาการละแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมาย ของแตละตัว บงชี้เพื่อวัด ความสําเร็ จของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสู
ผูปฏิบัติงานในโปรแกรม
จุดออน คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสขาดการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและยังมิได
นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสควรมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตใิ น
อนาคต รวมถึงควรมีการตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนของโปรแกรมวิชา และดําเนินใหครบตามพันธกิจ
รายการหลักฐาน
หมายเลข
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.7

หลักฐานแสดง
คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ป 2553
ผานเว็บไซดของคณะ
คูมือนักศึกษา
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโปรแกรม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโปรแกรม
มคอ. 3
คําสั่ง มภร. นครปฐม
คําสั่งแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง
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1.1.6.1

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจําปที่จัดทําตามโครงการ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีร ะบบและกลไกการเป ด หลัก สู ต รใหม แ ละ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสมีระบบและกลไก
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
ตามระบบที่กําหนด
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดย
ทําในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวาดวยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.
2548 (2.1.1.1)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสมีระบบและกลไก
ปฏิ บั ติ ที่ กํ า หน ด โด ย ค ณ ะก ร ร ม กา ร ก า ร การปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด โดยมีการกําหนดเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงครอบคลุมปการศึกษา
2549-2555 โดยไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรใหม 2552) (2.1.2.1)
3. ทุก หลัก สูต รมี ก ารดํา เนิ น งานใหเ ป น ไปตาม โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งหลักสูตร พ.ศ. 2552 (2.1.3.1) และหลักสูตร
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(การดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแหง ชาติ หมายถึง ตองมีก าร
ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิสาขาหรื อสาขาวิช า
เพื่อการประกันคุณ ภาพหลัก สูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลัก สูต รใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตั ว บ ง ชี้ ก ลางที่ กํ า หนดในภาคผนวก ก)
สํา หรั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี พ ต อ งได รั บ การ
รับรองหลัก สูต รจากสภาหรือองคก รวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีการดําเนินงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552
(2.1.3.2) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับโปรแกรมวิชา เพื่อประเมินผลตามตัว
บงชี้ (2.1.3.3)

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ มีการประเมิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม 2552)
(2.1.4.1) หลังจากการใชหลักสูตรแลว 2 ป และมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร คือ รางหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (2.1.4.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีการพัฒนาหลักสูตร
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร

เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

ตามผลการประเมินหลักสูตร หลังจากการใช
หลักสูตรแลว 2 ป และมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร คือ รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2554 (2.1.4.2)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 คะแนน
 บรรลุ
3 ขอ
5 ขอ
 ไมบรรลุ
จุดแข็ง/จุดออน :
จุด แข็ง คือ มีขั้น ตอนการเปด ป ด หลัก สูต รและทุก หลัก สูต รมีก ารดําเนิน งานใหเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
ในอนาคตจะมีการสรางหลักสูตรและสาขาวิชาใหมีความหลากหลาย
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.2.1
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรใหม 2552)
2.1.3.1
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรใหม 2552)
2.1.3.2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552
2.1.3.3
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 14/2554 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา ประจําปการศึกษา 2553
2.1.4.1
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรใหม 2552)
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2.1.4.2
2.1.5.1

2.1.5.2
2.1.5.3

รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554
คําสั่ง มรภ.นครปฐมที่ 1844/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรใหม 2552)
รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554

ตัวบงชี้ที่ 2.2
: อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
: เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดย
ใชเกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้น
ไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 คน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2 คน
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รอยละ 0
คะแนนที่ได 0 คะแนน
เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
รอยละ 6

คะแนน 2
รอยละ 12

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 6
รอยละ 0

คะแนน 3
รอยละ 18

คะแนน 4
รอยละ 24

คะแนน
0 คะแนน

คะแนน 5
รอยละ 30

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดออน คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมอี าจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
สนับสนุนใหอาจารยประจําของโปรแกรมวิชาลาศึกษาตอปริญญาเอก
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
2.2.1.1
รายงานประจําปงบประมาณ 2553
ตัวบงชี้ที่ 2.3
: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คารอยละของอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงผู ชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
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ทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

x5

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2 คน
รอยละ 0
คะแนนที่ได 0 คะแนน

เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
รอยละ 12

คะแนน 2
รอยละ 24

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 12
รอยละ 0

คะแนน 3
รอยละ 36

คะแนน 4
รอยละ 48

คะแนน
0 คะแนน

คะแนน 5
รอยละ 60

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดออน คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมอี าจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
สนับสนุนใหอาจารยประจําของโปรแกรมวิชาเขียนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
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2.2.1.1

รายงานประจําปงบประมาณ 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมีระบบและ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ชัดเจน
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ในทุกรายวิชา
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา กอน
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่ การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนด
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหลักฐานคือ มคอ.3 (2.6.2.1)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ในทุก
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง
วิจัย
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยมี
แนวการจัดการเรียนรู (2.6.3.1)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการใหผูมี
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6.4.1)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมีการจัดการ
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน เรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
การสอน
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความ
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ละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

พึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการประเมินการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา (2.6.6.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา โดยมีผลการประเมิน
การเรียนการสอนในแตละรายวิชา (2.6.7.1) และ
แนวการจัดการเรียนรู (2.6.7.2)

เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยังมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจาก
การวิจัย หลังจากนั้นไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนใหดียิ่งขึ้น
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
จัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมและศึกษาหาความรู เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนที่
ผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง และเรงดําเนินการดานระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
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หลักสูตรใหชัดเจน โดยยึดตามนโยบายตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
มคอ.
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
2.6.1.1
ขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพ
2.6.1.2
แนวการจัดการเรียนรู
2.6.2.1
มคอ. 3
2.6.3.1
แนวการจัดการเรียนรู
2.6.4.1
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.6.5.1
แนวการจัดการเรียนรู
2.6.6.1
ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
2.6.7.1
ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
2.6.7.2
แนวการจัดการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไดมกี ารสํารวจ
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ตองการของผูใชบณ
ั ฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
โดยมี รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของ
หลักสูตร
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต (2.7.1.1)
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมีการนําผล
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม ตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการ
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
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3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการสงเสริม
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีเว็บไซดหองสมุด
(2.7.3.1) และรายงานประจําป 2553 ของคณะ
วิทยาการจัดการ (2.7.3.2)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ยังไมได
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ ดําเนินการใหมีระบบและกลไกการสงเสริมให
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมีกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
โดยสถาบัน
ปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
2 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดมกี ารสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
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จุดออน คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ยังไมมรี ะบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
และกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และเนนจัดกิจกรรมใหนักศึกษาอยางครบถวนเพื่อบรรลุตาม
ลักษณะที่พึงประสงค

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.7.1.1
2.7.2.1
2.7.3.1
2.7.3.2

รายการหลักฐาน
รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
เว็บไซดหองสมุด
รายงานประจําป 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการกําหนด
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรทั้งในปรัชญา
ของโปรแกรมวิชา และพันธกิจของคณะฯ โดยมีคูมือ
นักศึกษาป 2553 (2.8.1.1) และรายงานประจําป
งบประมาณ 2553 (2.8.1.2)
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2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการถายทอด
หรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
โดยมีหนาเว็บไซด (2.8.2.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 คือ โครงการปฐมนิเทศ
และอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมจริยธรรม (2.8.3.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายเกินรอยละ 80
ของตัวบงชี้ คือ โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมจริยธรรม (2.8.4.1)
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ไมมีนักศึกษาหรือ
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติ กิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หรือองคกรระดับชาติ
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง /จุดออน:
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จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วทั้ง
ในปรัชญาของโปรแกรมวิชาและพันธกิจของคณะฯ
จุดออน คือ ยังไมมีการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนด
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
ควรมีการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนด และมีการการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.8.1.1
2.8.2.1
2.8.1.2
2.8.2.1
2.8.3.1
2.8.4.1

รายการหลักฐาน
คูมือนักศึกษาป 2553
หนาเว็บไซด
รายงานประจําปงบประมาณ 2553
หนาเว็บไซด
โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมจริยธรรม
รายงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมจริยธรรม

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
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การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาใหมีการโฮมรูมแกนักศึกษา (3.1.1.1)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการจัดทํา
นักศึกษา
เว็บไซตทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึง
วารสารเฟองฟาของมหาวิทยาลัย และ กยศ. ของ
มหาวิทยาลัย (3.1.2.1)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสจัดกิจกรรม
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมโลจิสติกสสัมพันธ และโครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิ
สติกสเปนเลิศสําหรับนักศึกษาป 2 (3.1.3.1)
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมีบริการ
ศิษยเกา
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมกี ารจัด
ประสบการณใหศิษยเกา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ ไมเคยมีการประเมินผล
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ ไมเคยมีการประเมินผล
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
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3 ขอ

3 ขอ

 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชามีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ตองพัฒนาศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการดานตางๆ
เพื่อใหสอดคลองและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาดานการเรียน ใหกับนักศึกษาทุกชั้นปในโปรแกรม
วิชาใหมกี ารพัฒนาอยางเปนกระบวนการและนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง

รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 คําสั่งอาจารยที่ปรึกษา และตัวอยางสมุดโฮมรูม
3.1.2.1 วารสารเฟองฟาของมหาวิทยาลัย และกยศ. หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และหนา
เว็บไซตของคณะ
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโลจิสติกสสัมพันธ โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกสเปนเลิศสําหรับนักศึกษาป 2
3.1.4.1 วารสารเฟองฟาของมหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย และเว็บไซตของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการ
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ และ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยกําหนดไวในปฏิทินกิจกรรมของ
โปรแกรมวิชาและของคณะ (3.2.1.1)
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมี
การศึกษาแกนักศึกษา
การจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมี
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา กระบวนการติดตามและประเมินผล
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง โครงการหรือกิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรม
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน (3.2.2.2)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จากผลการการประเมิน (3.2.3.1)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสไมมี
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

:
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5
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มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 คะแนน
 บรรลุ
4 ขอ
3 ขอ
 ไมบรรลุ
จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดไวในปฏิทนิ กิจกรรมของโปรแกรม
วิชาและของคณะ
แนวทางการพัฒนา :
ตองมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและคณะ
3.2.2.2 กิจกรรมดานกีฬา มีการจัดแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมและกีฬาเชื่อมความสัมพันธในคณะ
3.2.3.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรม
3.2.4.1 ผลการประเมินการจัดกรรม

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจัด การโลจิสติกส ไม มีระบบและ
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค แตใ ช
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ระบบและ กลไกบริ ห ารงานวิ จั ยหรื อ งา น
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สรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสไมมีการบูรณา
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
การกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีการพัฒนา
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย ศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําโดยไดพัฒนาตามคําสั่งของ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย โดย
สงเสริมใหอาจารยในคณะวิทยาการจัดการอบรม
การทําวิจัยและสนับสนุนการทําวิจัย หลักฐาน คือ
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ (4.1.3.1)
และคําสั่งอบรมวิจัยของคณาจารย (4.1.3.2)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุน โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีการจัดสรร
วิจัยหรืองานสรางสรรค
งบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคคณะแตโดยใชการอางอิงการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
การจัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจัดสรรงบประมาณเพื่อให
อาจารยเขียนตําราประกอบการสอนและเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยไวทุกป หลักฐาน คือ หนา
เว็บไซตของสถาบันวิจัย (4.1.4.1) และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุน
การวิจัย และการจัดทําเอกสารตํารา (4.1.4.2)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ไมมีการ
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
ประเด็นตอไปนี้
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
ประเด็นตอไปนี้
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
วิจัยฯ
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
การวิจัยฯ
วิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
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- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)

วิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การ
จัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (Visiting Professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสไมมดี ําเนินการ
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสไมมดี ําเนินการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ไมมรี ะบบและ
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
กลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการ พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหา
ของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่ ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของ
กําหนด
ทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ ตามเกณฑทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
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เปาหมาย
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีการสนับสนุนงบประมาณ สงเสริมคณาจารยในการ
พัฒนาความรูโดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯและมีหองสมุดหรือ
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(Visiting professor) โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหแก
คณาจารย และมีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส กับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะวิทยาการจัดการ จัด
อบรมการทําวิจัยในชั้น เรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม อยาง
ตอเนื่องทั้งภายในและภายนอก
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
4.1.1.1
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1
เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (อ.กนกพัชร และคณะ)
4.1.3.1
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
4.1.3.2.
คําสั่งอบรมวิจัย
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4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.6.1
4.1.6.2

เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทํา
เอกสารตําราฯ
หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย
เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีระบบและกลไก
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยใชระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักฐาน คือ หนาเว็บไซตคณะและมหาวิทยาลัย
(4.2.1.1) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค (4.2.1.2)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ไมมีระบบและ
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ไมมีการ
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ

ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสยังไมมดี ําเนินการ
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกสยังไมมดี ําเนินการ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
1 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดแข็ง คือ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส ไดใชระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยอางอิง
ระบบและกลไกของคณะวิท ยาการจัด การและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม และมีก ารเผยแพร
ผลงานวิจั ยหรื องานสรา งสรรคใ นการประชุ มวิ ชาการหรื อการตี พิม พใ นวารสารระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ
จุด ออน คือ อาจารยมีนอยและภาระงานสอนเยอะ ยังไมมีการสํารวจความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น กอนทําวิจัยเพื่อตอบโจทยข องชุมชน ยังไมมีแผนงานดานการวิ จัยที่ชัด เจน ยังไมสามารถ
ดําเนิน งานดานการวิจัยที่เปน ไปตามแผนของคณะวิชา การเขียนรายงานยังไมชี้ใ หเห็น ถึงผลการ
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ดําเนินงานที่ผานมาและไมละเอียด ระบบและขั้นตอนของการดําเนินงานดานการวิจัยยังขึ้นอยูกับคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริม
ผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ
โดยโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส สนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมตอไป
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2..2.1
4.2.2.2
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3

หลักฐานแสดง
หนาเว็บไซตคณะและมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและ
ประจํา
ภายนอก 33,333.33 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 2 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา
16,666.66 บาท
คะแนนที่ได 2 คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
9000

:
คะแนน 2
18000

คะแนน 3
27000

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
18000
16,666.66

คะแนน 4
36000

คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 5
45000

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดออน คือ เนื่องจากโปรแกรมการจัดการโลจิสติกสมีนักศึกษาที่สนใจมาเรียนเปนจํานวนมาก ทําให
อาจารยตองรับภาระการสอนหลายหมูเรียนและจํานวนชั่วโมงสอนมากตามไปดวย ทําใหอาจารยไมมี
เวลาในการทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและทําใหจํานวนของงบประมาณใน
การรับทุนมีจํานวนนอย

แนวทางเสริม / แนวทางแกไข :
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส กับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัด อบรมการทําวิจัยและลงพื้น ที่ เพื่อพัฒ นาความรูดาน
งานวิจัย และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหา
แหลงทุนวิจัยใหมๆ ใหอาจารยในคณะ
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
หลักฐานแสดง

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการจัดทํา
ระบบที่กําหนด
แผนยุทธศาสตร (5.1.1)
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชาไมมกี ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน
แกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชาไมมกี ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย
แกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร โปรแกรมวิชาไมมกี ารประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โปรแกรมวิชาไมมกี ารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
1 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน
จุดออน คือ โปรแกรมวิชามีอาจารยนอย และมีภาระการสอนและงานวิจัยคอนขางมาก
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
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สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
5.1.1
แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ ไมมีการสํารวจความตองการของภาคเอกชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม มหาวิทยาลัย
จุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ โปรแกรมวิชาไมมมี ีความรวมมือดานบริการทาง
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
หนวยงานวิชาชีพ
วิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
โปรแกรมวิชาไมมีการประเมินประโยชนของการ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา โปรแกรมวิชาไมมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
ใหบริการทางวิชาการ
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ โปรแกรมวิชาไมมกี ารพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ มีเพียงการพูดคุย สอบถามกันอยางไมเปน
ทางการ
เกณฑการประเมิน

:
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
0 คะแนน
 บรรลุ
3 ขอ
0 ขอ
ไมบรรลุ
จุดแข็ง/จุดออน
จุดแข็ง คือ โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของ
ภาคเอกชนหรือชุมชนกอนการบริการวิชาการ
จุดออน คือ ยังไมมีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน มี
ยุทธศาสตรในระดับโปรแกรมวิชาเพื่อใหบริการวิชาการ แตขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ขาดการสํารวจความตองการของภาคเอกชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและแผนการ
บริการวิชาการตอนักศึกษาและองคกรอื่นๆ

แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
หาวิธีการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ เชน ผาน
เว็บไซคของคณะ ผานการประชุมอาจารย เปนตน และขอความรวมมือกับอาจารยโปรแกรมวิชาอื่นๆ
เพื่อใหบริการวิชาการ และควรจัดทําแผนการสํารวจความตองการของชุมชนเรื่องการบริการวิชาการ
รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1
ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจในจังหวัดนครปฐม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสมีการ
กําหนดนโยบายในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนรวมกับคณะอยูใน
คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553 (6.1.1.1)
กําหนดแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในยุทธศาสตร
โปรแกรมวิชา (6.1.1.2) และสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของคณะ (6.1.1.3) และมี
ระบบและกลไกลการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน (6.1.1.4)
โปรแกรมวิชาไมมกี ารบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาไมมกี ารเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน
โปรแกรมวิชามีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
โปรแกรมวิชาไมมกี ารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โปรแกรมวิชาไมมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
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วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
2 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
จุดออน คือ ไมมีคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับโปรแกรม เปนผูดูแลรับ
ผิด
ชอบการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมมกี ารบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและระดับชาติ และนักศึกษาไมมีความ
สนใจ
ในการเขารวมกิจกรรม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกสตองจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ
โปรแกรม เปนผูดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและ
ระดับชาติ
และกระตุนใหนักศึกษาสนใจในการเขารวมกิจกรรม รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมของโปรแกรมวิชา
เพิ่มขึ้น พรอมจัดเก็บเอกสารรายงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปน
ระบบ และจัดทําภาพถายและหลักฐานเพิ่มขึ้น
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะ
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการประกัน
การศึกษาภายในที่
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมซึ่งอยูใน มคอ.
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
2 (9.1.1.1)
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง โปรแกรมวิชามีการกําหนดนโยบายและให
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ของสถาบัน
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันซึ่งอยูใ น มคอ. 2
(9.1.1.1)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ โปรแกรมวิชามีการกําหนดตัวบงชีเ้ พิ่มเติมตามอัต
ของสถาบัน
ลักษณของสถาบันซึ่งอยูใน มคอ. 2 (9.1.1.1)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชามีการดําเนินงานดานการประกัน
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันซึ่งอยู
ใน มคอ. 2
โปรแกรมวิชาไมมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
โปรแกรมวิชามีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต
ไมครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาไมมกี ารเชิญผูมีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน
โปรแกรมวิชาไมมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
โปรแกรมวิชาไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
4 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 4
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง / จุดออน :
จุดแข็ง คือ มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จุดออน คือ ยังไมมีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปใชอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :
สนับสนุนใหอาจารยนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปใชอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
รายการหลักฐาน:
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1
มคอ. 3
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส 1 : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(%
หรื
อ
สั
ด
ส
ว
น)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
มีการดําเนินการ 5 ขอ
4/8
50
3
เฉลี่ยคะแนน
3
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
5/5
100
5
ตัวบงชี้ที่ 2.2
รอยละ 6
0
0
0
30
ตัวบงชี้ที่ 2.3
รอยละ 12
0
0
0
60
ตัวบงชี้ที่ 2.6
มีการดําเนินการ 4 ขอ
5/7
71.4
3
ตัวบงชี้ที่ 2.7
มีการดําเนินการ 3 ขอ
2/5
40
2
ตัวบงชี้ที่ 2.8
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4/5
80
4
เฉลี่ยคะแนน
2.3
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
3/7
42.8
2
ตัวบงชี้ที่ 3.2
มีการดําเนินการ 4 ขอ
3/6
50
3
เฉลี่ยคะแนน
2.5
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
มีการดําเนินการ 4 ขอ
2/7
28.5
2
ตัวบงชี้ที่ 4.2
มีการดําเนินการ 3 ขอ
1/5
20
1
ตัวบงชี้ที่ 4.3
18,000 บาท
16,666.66
37.1
3.33
45,000
เฉลี่ยคะแนน
2.11
องคประกอบที่ 4
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
1/5
20
1
0/5
0
0
0.5

มีการดําเนินการ 3 ขอ

2/6

33.3

2
2

มีการดําเนินการ 4 ขอ

4/9

44.4

3
3

2.16

50

ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏนครปฐม จึง ได ดํา เนิ นการใหมีระบบและกลไกในการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
กรรมการ
๓. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
กรรมการ
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
กรรมการ
๖. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
กรรมการ
๗. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการ
๘. อาจารยวลีรัตน
เลาอรุณ
กรรมการ
๙. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๐. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
กรรมการ
๑๑. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการ
๑๒. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการ
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๑๓. อาจารยณัฐกฤตา
๑๔. อาจารยกิ่งแกว
๑๕. อาจารยเกงกาจ
๑๖. อาจารยพิมพพสุ
๑๗. อาจารยนาฎนภา
๑๘. อาจารยพรรณระพี
๑๙. อาจารยอัญชนา
๒๐. อาจารยวรชิน
๒๑. อาจารยธัชวรรธน
๒๒. อาจารยพิสิฐ
๒๓. อาจารยไตรภพ

บุญบงกชรัตน
สุวรรณคีรี
ตนทองคํา
จวบความสุข
โพธิ์เรือง
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร
มั่งคั่ง
หนูแกว
สุขสกล
สุวรรณศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

ยังรอด
พูลทรัพย
โกศิยะกุล
ปลองทอง
เปลี่ยนไทย
สุริโยดร
สิริพันธนะ
วิริยารัมภะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีนาค
ทองสิมา
วรจิตติพล
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช

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

เลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. อาจารยนงนุช
๒. ผูชวยศาสตราจารยประวิณ
๓. อาจารยศิวพร
๔. อาจารยจิรศุภา
๕. อาจารยวิภาดา
๖. อาจารยมิ่งฟา
๗. อาจารยชวนพิศ
๘. อาจารยวิริยา
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารยปราณี
๒. อาจารยสัมฤทธิ์
๓. อาจารยกันตดนัย
๔. อาจารยกนกเนตร
๕. อาจารยอินทรธีรา
๖. อาจารยศศิธิดา
๗. อาจารยนารีมา
๘. อาจารยวลีรัตน
๙. อาจารยอรนุช
๑๐. อาจารยรุจา
๑๑. อาจารยลลนา
๑๒. อาจารยวรัญญา
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๑๓. อาจารยนุพงษ
ภูศรี
๑๔. อาจารยจันทรา
พรมปาน
๑๕. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารยกิ่งแกว
สุวรรณคีรี
๒. อาจารย ดร.สมชาย
ลักขณานุรักษ
๓. อาจารยปยนาถ
อิ่มดี
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
๕. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
๖. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
จินดาวัฒนภูมิ
๒. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
๓. อาจารยศศิพัชร
จําปา
๔. อาจารยพิสิฐ
สุขสกล
๕. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
๖. อาจารยวรากรณ
พูลสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

เลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ
๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
๒. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
๓. อาจารยธารา
จันทรอนุ
๔. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
๖. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
เลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
๑. อาจารยการุณย
ดานประดิษฐ
๒. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
๓. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
๔. อาจารยศราวุธ
วิวรรณ
๕. อาจารยอัญชนา
สุมาตรา
๖. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
๒. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
๓. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
๔. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
๕. อาจารยถิรนันท
ประทุม
๖. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
๑. อาจารยนเรศ
ชูดวง
๒. อาจารยพิมพพสุ
จวบความสุข
๓. อาจารยสนธยา
โจมกัน
๔. อาจารยนาฎนภา
โพธิ์เรือง
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. อาจารย ดร.มนูญ
จันทรสมบูรณ
๒. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
๓. อาจารย ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
นิลทองคํา
๕. อาจารย ดร.รุงนภา
เพงรุงเรืองวงษ
๖. อาจารยธนปพน
ภูสุวรรณ
๗. อาจารยธิดารัตน
สืบญาติ
๘. อาจารยนิภาพรรณ
เจนสันติกุล
๙. อาจารยขุนทอง
สายบุตร
๑๐. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
๑. อาจารยวิรัตน
ปนแกว
๒. อาจารยมนตรา
ตรีชั้น
๓. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
๔. อาจารยปยะวรรณ
ปนแกว
๕. อาจารยวัชรพล
หงษทอง
๖. อาจารยสมโชค
เนียนไธสง
กรรมการศูนยภาษา
๑. อาจารยรุจา
สุขพัฒน
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
คีรินทร
๓. อาจารยอินทรธีรา
ปชชา
๔. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อาจารยอรนุช
เอกพงษเผา
๖. นางสาววิมล
เงินทิพย
๗. นางสาวจิราภา
ศรีเนียม
๘. อาจารยนารีมา
แสงวิมาน
คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๒. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๓. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
๔. อาจารยภาวิณี
ไขกระโทก
๕. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๖. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชวยตระกูล
๙. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
๑๐. อาจารยวนัญญา
แกวแกวปาน
๑๑. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๑๒. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง
๑๓. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
๓. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
๔. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
๑. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
นพคุณ
๓. อาจารยวินัย
นุชพิทักษ
๔. อาจารยชูชีพ
คงมีชนม
๕. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๖. อาจารยยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ
๗. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๘. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา
ไชยะธน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว
พิศาลพงศ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
๕. อาจารยรัตนวรรณ
ลิ้มวัฒนาสมุทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยศิริชัย
โสภา
๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม
๓. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๔. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
๕. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
๖. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๗. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๘. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๙. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
๑๑. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๑๒. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๑๓. อาจารยวจินี
อารีรอบ
๑๔. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๑. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๒. อาจารยมงคล
รอดจันทร
๓. อาจารยธานิล
มวงพูล
๔. อาจารยอุบลรัตน
ศิริสุขโภคา
๕. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑. อาจารย ดร.พรพรณ
อูสุวรรณ
๒. อาจารย ดร.ธีระศักดิ์
พงษาอนุทิน
๓. อาจารย ดร.สาโรจน
เพชรมณี
๔. อาจารยวจินี
อารีรอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อาจารยสุธิดา
ทิพยโส
๖. อาจารยปยวรรณ
ธรรมบํารุง
๗. อาจารยพรเพ็ญ
ไปเร็ว
๘. อาจารยวารรัตน
สานนท
๙. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
๑๐. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
๑๑. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
๑๒. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๒. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๓. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๔. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
๕. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
๖. อาจารยศุภรัตน
ทัศนเจริญ
๗. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
โรจนรุงศศิธร
๔. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
๖. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๗. อาจารย ดร.บุญธง
วสุริย
๘. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
๙. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๑๐. อาจารยสุธินันท
พิเชฐพิริยะ
๑๑. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๒. อาจารยปยะพงษ
ศรีรัตน
๑๓. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
๑๔. อาจารยอรุณ
ลูกจันทร
๑๕. อาจารยบัญชา
หิรัญสิงห
๑๖. อาจารยศศิลักษณ
จันทรหอม
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑๘. อาจารยสิริกันยา
ไชยสาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
กรรมการ
๓. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
กรรมการ
๔. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการ
๕. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
กรรมการ
๗. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
กรรมการ
๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
กรรมการ
๑๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลยจิระกานต
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
กรรมการ
๑๓. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
กรรมการ
๑๔. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการ
๑๕. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
กรรมการ
๑๖. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
กรรมการ
๑๗. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการ
๑๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการ
๑๙. อาจารยบุษบงค
สุวรรณ
กรรมการ
๒๐. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
กรรมการ
๒๑. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
กรรมการ
๒๒. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
กรรมการ
๒๓. อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๔. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
กรรมการ
๓. อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
กรรมการ
๔. อาจารยอรพินท
บุญสิน
กรรมการ
๕. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
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๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๒. อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
๓. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
๑. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๒. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร
๔. ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
๕. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
๖. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
๑. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๒. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
๓. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
๔. อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
๕. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๖. อาจารยอัฎศณี
เพียรเจริญวงศ
๗. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๘. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
๙. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกรี
แกวมณี
๓. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
๔. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๕. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
๖. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
๗. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตั้งธรรม
๘. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๙. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
๑๐. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
๑๑. อาจารยผองใส
สินธุสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
60

๑. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
๒. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
๑. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
๒. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
๓. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
๔. อาจารยปาริชาติ
ขําเรือง
๕. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
๖. อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
๗. อาจารยสมใจ
เภาดวง
๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
ประทุมสุวรรณ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
๔. อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
๕. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
๖. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
๗. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
คณะพยาบาลศาสตร
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ
ดานประดิษฐ
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ
ธรรมไพโรจน
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
๕. อาจารยวิไล
ตาปะสี
๖. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
๗. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
๘. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
๙. นางสาววารีรัตน
สามบุญลือ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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สํานักงานอธิการบดี
กรรมการระดับสํานัก
๑. นางรัตนา
๒. นางศิริพร
๓. นายศิวฤกษ
๔. นายกฤติน
๕. นางสาวสุคนธา
๖. นางสาวกัญญา
๗. นางสาวศิริกันยา
๘. นางสาวยุวดี
๙. นางพรทิพา
๑๐. นางสาวนิรมล
กรรมการกองกลาง
๑. นางพรทิพา
๒. นางสาวนันทนภัส
๓. นางอารีรัตน
๔. นางวงษเดือน
๕. นางรัตนา
๖. นางนิตยา
๗. นายสุปญญา
๘. นางสาวธนวันต
๙. นางสาวนิรมล
๑๐. นางสาวศิริกันยา
กรรมการกองนโยบายและแผน
๑. นางศิริพร
๒. นางสาวสุคนธา
๓. นางสาววัญวิริญจ
๔. นางสาวสุวรรณา
๕. นางสาวตรีทิพ
๖. นางจันทกานต
กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑. นายศิวฤกษ
๒. อาจารยอนัญญา
๓. นายกฤติน

จันทนากร
โรจนพิทักษกุล
สุขชอย
ผิวชะอุม
จันทรเขียว
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดวงพิบูลย
ประสพสุข
บุตรแกว
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ธนศักดิ์กุล
สุสวัสดิ์ทองคํา
มนคล้ํา
โชคธนานนท
ถมทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โรจนพิทักษกุล
จันทรเขียว
แจงพลอย
บอยกระโทก
ศรีเพ็ชรพันธุ
ภาตินทุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุขชอย
ทองสิมา
ผิวชะอุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. นางสาวกฤตนัน
สายสวาท
๕. นายเอนก
ลลิตวสุภิญโญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการระดับสํานัก
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
สีทองสุก
๒. อาจารยนารีรัตน
เทียมเมือง
๓. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๔. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๕. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๖. นายอํานาจ
ชางเขียว
๗. นางสาวเขมิกา
ศูนยกลาง
๘. นางวิลาวัลย
จันทพันธุ
๙. นางสาวสุรีพันธ
ผลเจริญ
๑๐. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
๑๑. นางสาวสุรีรัตน
คลายสถาพร
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานหองสมุด
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
สีทองสุก
๒. อาจารยนารีรัตน
เทียมเมือง
๓. นางสาวกิ่งดาว
ฮั่วจั่น
๔. นางวิลาวัลย
จันทพันธุ
๕. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
๖. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย
๗. นางสาวลัดดา
บุญเปลี่ยนผล
๘. นางสาวเรณุกา
ปรีชานุกูล
๙. นางเอมรัศน
เอี่ยมพิทักษพร
๑๐. นางสาวสุรีพันธ
ผลเจริญ
๑๑. นางสาวสุรีรัตน
คลายสถาพร
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๒. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๓. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ้ม
๔. นายอรรณพ
นันยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕.

อาจารยสุพิชฌาย

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
๒. อาจารยแพรวพรรณ
๓. อาจารย ดร.มนตรี
๔. อาจารยแกวใจ
๕. นางสาวศิริพร
๖. อาจารยธงชัย
๗. อาจารยขนิษฐา
๘. อาจารยบุญชะนะ
๙. นางสาวนาฎถยา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ผูชวยศาสตราจารยพจนีย
๒. อาจารยอนัญญา
๓. นางจรรยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการระดับสถาบัน
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. อาจารย ดร.สุพจน
๓. อาจารยอภินันท
๔. นางชุตินันท
๕. นายญาณพัฒน
๖. นางสาวเบญจมาศ
๗. นางสาวนิตยา
๘. นางสาวนิลภวิษย
๙. นายพิมลศักดิ์
กรรมการงานวิจัยและพัฒนา
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ
๔. นางชุตินันท
๕. นางสาวนิตยา

จันทรเรือง

กรรมการและเลขานุการ

เปยถนอม
ตรีชั้น
วิวาหสุข
อาภรณพิศาล
ประกอบทรัพย
ศรีเมือง
เจริญพานิช
วาราชะนนท
แดงเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กงตาล
ทองสิมา
รมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
เฮงพระพรหม
จุนกรณ
สาแกว
โอชาพงศ
สะสมทรัพย
แอยอด
ทับทอง
พึ่งพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
พยอมแยม
แกวขาว
สาแกว
แอยอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย ดร.สุพจน
อาจารยสุขสวัสดิ์
อาจารยอุษณีย
อาจารยไกรุง
อาจารยปริพัส
อาจารยอนัญญา
อาจารยสุพชิ ฌาย
นายญาณพัฒน

เฮงพระพรหม
แซลิ่ม
ภักดีตระกูลวงศ
เฮงพระพรหม
ศรีสมบูรณ
ทองสิมา
จันทรเรือง
โอชาพงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
๒. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑) กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ใหสอด
คลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
๔) เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตาม
และประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๕) สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
๖) จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คําสั่งคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการโลจีสติกส)

68

รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการโลจีสติกส)
1. อาจารยศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

ประธานโปรแกรมวิชา

2. อาจารยธนาณัติ

กลาหาญ

กรรมการและเลขานุการ
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