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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุ ด มุ ง หมายและหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และกํ า หนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึก ษามาใชใ นการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองคประกอบคุณภาพ
และตัว บงชี้ข องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 11) ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 7
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่
5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา)
ประธานโปรแกรมการจัดการทั่วไป
วันที่ 15 มิถุนายน 2554
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บทสรุปผูบริหาร
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรม จํานวน 937 คน แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ 477 คน และนักศึกษาภาค กศ.พป. 460 คน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 14 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวม 7 องคประกอบ โดยมีคะแนน
ประเมินภาพรวม 3.38 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
สํ า หรั บ จุ ด เด น ของโปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป คื อ องค ป ระกอบที่ 6 การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอไมวาจะเปนการตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดี และ
การปฏิบัติธรรม ทุกวันอังคารตลอดปการศึกษา และกิจกรรมฟงธรรมเทศนาประจําภาคการศึกษา เปนตน
และองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม โดยที่คณาจารยในโปรแกรมวิชาทุกทานเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูแกสังคมและทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ
สวนจุดดอยที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้มี 2.2 อาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (คะแนนประเมิน 1.0) ซึ่งโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีสัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกคอนขางต่ํา และตัวบงชี้มี 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนประเมิน 1.0)
ที่มีสัด สว นค อนขางต่ําเชน กัน องคประกอบที่ 4 การวิจั ย ตัว บงชี้ ที่ 4.3 เงิน สนับสนุน งานวิจัยหรื อ
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (คะแนนประเมิน 1.0)
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป คือ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งอาจารยในโปรแกรมอยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 3 ทาน
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน
วิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มยิ่งขึ้น
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมการจัดการทั่วไป
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว ไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ในสาขาวิชาตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู
คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ โดยมี
ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหนึ่ง และเปนภาควิชาเดียวที่เปดรับนักศึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ทั่วไป) ปการศึกษาละ 2 หมู
เรียน และรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน สําหรับภาค
พิเศษในขณะนั้น คือ นักศึกษา กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพื่อบุคลากรประจําการ) โปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน ตามอัตรากําลังของ
อาจารยประจําในขณะนั้น
ตอมา ตามนโยบายที่สถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษได จึงทําใหสามารถรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงไดเพิ่มจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากขึ้น จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ซึ่งเพิ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหนึ่ง
หมูเรียน
ในเดื อนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ ไดนํ ารูปแบบการบริห ารแบบการบริหาร
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 ปหลังอีก 4
หมูเรียน
ในปการศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติให
เปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสา ขาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ป อนุปริญญา 2 ป และ
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ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) คือ ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 จํานวน 6 หมูเรียน และ ภาค
กศ.พป. หลักสูตรอนุปริญญาจํานวน 6 หมูเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จํานวน 4 หมู
เรียน
ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณ ฑิตมากขึ้น โดยสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มุงจัดการศึกษา พัฒนาบุคคลใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม คุณธรรม เพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
2.2 วิสัยทัศน
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (จัดการทั่วไป) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม
2.3 พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)มีพันธกิจ 5 ประการ คือ
1. จัดการศึกษาทางการจัดการธุรกิจ
2. ทําวิจัยทางดานการจัดการธุรกิจ
3. บริการทางวิชาการแกทองถิ่นทางดานการจัดการธุรกิจ
4. ทํานุบํารุง ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจ
2.4 วัตถุประสงค

1. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาหลากหลายรูปแบบทางดานการจัดการธุรกิจ โดยสอดคลองกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทองถิ่น ในลักษณะที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ การจัดการธุรกิจในทองถิ่น
3. มีโครงการบริการทางวิชาการดานการจัดการธุรกิจตามความตองการ
และความจําเปน
เรงดวนของทองถิ่น
4. รวบรวมศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจและถายทอดแกทองถิ่น
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5. สนับสนุน มีสวนรวม และบํารุงรักษา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจใน
ทองถิ่น

3. โครงสรางองคการการบริหารงาน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
2. อาจารยผองใส

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา

3. อาจารยสิริพงศ
4. อาจารยชูเกียรติ
5. อาจารย ดร.ไพรัช
6. อาจารยสุกฤตา
7. อาจารยพงษสันติ์
8. อาจารยดวงใจ
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร. สุกรี
10. อาจารยพงศสฎา
11. อาจารยหรรษา
12. อาจารย ดร.แสงแข
13. อาจารย ดร. ดารินทร
14. อาจารยจันทนา

ไชยชนะ
ฤกษอุดม
มากกาญจนกุล
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
2. อาจารยผองใส

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา

3. อาจารยสิริพงศ
4. อาจารยชูเกียรติ
5. อาจารย ดร.ไพรัช
6. อาจารยสุกฤตา
7. อาจารยพงษสันติ์
8. อาจารยดวงใจ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
10. อาจารยพงศสฎา
11. อาจารยหรรษา
12. อาจารย ดร.แสงแข

ไชยชนะ
ฤกษอุดม
มากกาญจนกุล
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ

รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. รายนามคณะผูบริหาร
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13. อาจารย ดร. ดารินทร
14. อาจารยจันทนา

โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีหลักสูตรการศึกษาดานการจัดการธุรกิจ ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
หลักสูตร 4 ป
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
หลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
คณะฯ เปนผูดําเนินการ

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 13.5 คน จําแนก
เปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
4
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
9.5
รวม
13.5

คิดเปนรอยละ
29.63
70.37
100

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม

ป.ตรี
ชาย หญิง

ป.โท

ป.เอก

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

ลาศึกษาตอ
รวม ชาย

หญิง รวม

รวม
ทั้งหมด

1

-

1

-

-

-

3

-

3

-

-

-

4

-

-

-

3

5

8

-

1.5

1.5

-

-

-

9.5

-

13.5

1

8

4.5
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน
11.5
2
13.5

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

รอยละ
85.19
14.81
100

7. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปปการศึกษา 2553
นักศึกษา
จํานวน
477
ปริญญาตรี ภาคปกติ
460
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
บัณฑิตศึกษา
รวม
937

รอยละ
50.91
49.09
100

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามโปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
สาขาวิชา

อนุปริญญา

ภาค กศ.พป.

ปริญญาตรี
2 ป

4 ป

รวม

อนุปริญญา

5 ป

ปริญญาตรี
2 ป

477

การจัดการทั่วไป

4 ป

รวม
5 ป

460

รวม

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา

ปริญญาตรี ภาคปกติ

ชัน้ ปที่ 1
197

ชั้นปที่ 2
169

ชั้นปที่ 3
112

ชั้นปที่ 4
111

รวม
477
9
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ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
รวม

156

105

136

63

460

353

264

248

174

937

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจําป2553
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
รวม

งบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่ใชไป

งบประมาณ
ที่เหลือ

457,600
457,600

187,520
187,520

270,080
270,080

รอยละ
ของงบประมาณ
ที่ใชไป
40.97
40.97

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้น
เพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมิน ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัด การ และ
โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักใน
การควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment)
ทัว่ ทั้ง โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มี 2 ระบบ ไดแกระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมิน คุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบดวย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชาฯกับ บุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เผยแพรตอสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที2่ 0/2554
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
ประธานโปรแกรมวิชา
2. อาจารย จันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
กรรมการ
3. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
กรรมการ
4. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
กรรมการ
5. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
แกวมณี
กรรมการ
7. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
กรรมการ
8. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
กรรมการ
9. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
กรรมการ
10. อาจารย ดร. ดารินทร
โพธิ์ตั้งธรรม
กรรมการ
11. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

10. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิต บัณฑิตของคณะวิทยาการจัด การใหบรรลุวัต ถุประสงคต ามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสื่อสารอยางเปนระบบ
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4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอที่จะใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม

12. อาคารสถานที่
สถานที่ตั้ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ตั้งอยู อาคาร A6 เลขที่ 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000

13. องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพของ สกอ. 10 องคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. การจัด ทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสถาบัน โดยการมี ส ว นรว มของบุค ลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็น ชอบจากสถาบัน โดย
เป น แผนที่เ ชื่อ มโยงกับ ปรั ชญาหรือ ปณิ ธานและ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจนสอดคล อ งกั บ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาระดับอุด มศึ ก ษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 - 2554)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชา
ไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําปครบ 4 พัน ธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิ ชาก ารจั ด การทั่ วไป ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัด ทําแผนกลยุทธข องโปรแกรมฯ
(1.1.1.1) ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายพั น ธกิ จ ของ
โปรแกรมฯ คณะฯ และสอดคล อ งกั บ พั น ธของ
มหาวิทยาลัย (1.1.1.2-1.1.14) และปฏิบัติตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512556) และแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ โดยการ
มีการกําหนดปรัชญา ของโปรแกรมวิชาดังนี้ คือ “
มุงจัด การศึก ษา พัฒ นาบุค คลใหมีค วามรู ความ
เชี่ยวชาญ มีจริยธรรม คุณธรรมเพื่อใหเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพของประเทศ” โดยสอดคลองกับแผน
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) และจัดพิมพ
ไวในคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื่อเผยแพร
ใหค ณาจารย นักศึกษา และบุค คลทั่วไปไดทราบ
(1.1.1.5)
มีการถายทอดแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาไปสู
ทุกหนวยงานภายใน โดยเผยแพรผานเว็บไซดของ
คณะ(1.1.2.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการแปลงแผนกล
ยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจ
โดยกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้การดําเนินงานไว
13

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในปฏิทินการจัดกิจกรรมและในโครงการ (1.1.3.1)

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
4. มี ตั ว บ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โ ดย
กําหนดเปนเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จสําหรับ
แตละโครงการในปฏิทิน กิจกรรมของโปรแกรมฯ
(1.1.4.1-1.1.4.2)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินการตาม
ครบ 4 พันธกิจ
แผนปฏิบัติก ารประจําป ครบทุก พัน ธกิจ พัน ธกิจ
ดานการเรียนการสอน มีกิจกรรมการจัด การเรียน
การสอน (1.1.5.1) พันธกิจดานการวิจัย โปรแกรม
ฯเปดโอกาสใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ไดทําวิจัย
(1.1.5.2) พันธกิจดานการบริการวิชาการ คณาจารย
ในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดออกไปบริการ
วิชาการแกชุมชน เชน จัดโครงการเชิงปฏิบัติก าร
“การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน” บรรยาย
ใหกับเทศบาลตําบลบางเลน (1.1.5.3) พันธกิจดาน
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โปรแกรมจั ด
โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาได เ ข า ร ว ม เช น โครงการสื บ สาน
วัฒนธรรมไทยผูใหยอมเปนที่รัก (1.1.5.4)โครงการ
พัฒนาวัดพัฒนาใจ (1.1.5.5)
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว บงชี้ของ มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข อง
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ แผนปฏิบัติการประจําป ปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ตอคณะฯ (1.1.6.1)
7. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
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8. มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณา ข อ คิ ด เห็ น และ ไดมีการประชุมผลการปฏิบัติงานระดับโปรแกรม
ขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํา คณะไป และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อนําไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนน
คะแนน
4

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานวิชาการละแผนปฏิบั ติการประจําปใ หสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจ หลัก ของ
สถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีถายทอดแผนกลยุทธไปสูผูปฏิบัติงานใน
โปรแกรม
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข
มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติการอยางเปนระบบ มีรูปแบบการรายงาน
ผล
รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.1.1.5

คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการทั่วไป ป2553
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1.1.2.1
1.1.3.1
1.1.4.1
1.1.4.2

http.//msc.npru.ac.th
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ

หมายเลข

หลักฐานแสดง

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4

มคอ. 3
ประกาศผูไดรับทุนวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน”
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอ มเปนที่รัก

1.1.5.6
1.1.6.

โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
บันทึกรายงานผลการจัดโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
:
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1.มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุด มศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่วไปมีระบบและกลไก
การเปดหลักสูตรใหม กอนเปดหลักสูตรมีขั้นตอน
เริ่มตั้งแตมคี ณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.1)
และมีก ารปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กํ า หนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดซึ่งโปรแกรมฯ ไดทํา
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป (2.1.1.2) มีระเบียบ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผู
ออกระเบี ย บว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ
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อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1.1.3)

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ กํ า หน ด โด ย ค ณ ะก ร ร ม กา ร ก า ร
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุก หลัก สูต รมี ก ารดํา เนิ น งานใหเ ป น ไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(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 รวิชาชีพ ที่
เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปยั ง ไม มี ก ารป ด
หลักสูตร
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป กํ า ลั ง ปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ
ทั่ ว ไป เป น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 เพื่ อ ให
หลั ก สู ต รเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุด มศึ ก ษาแหงชาติ (2.1.3.1) ในป 2553
โปรแกรมฯ ไดใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป 2549
ในหลักสูตรมีเกณฑมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานการอุดมศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว (2.1.3.2)
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดค รบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ข า งต น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก าร
ประเมิ น หลัก สู ต รทุ ก หลัก สู ต รอยา งน อ ยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณี หลั ก สู ตรที่ ดํ าเนิ น ง านตา มกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหก ารดําเนิน งานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดค รบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ข า งต น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลัก สูตรที่ดําเนิน งานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหก ารดําเนิน งานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในป 2553 โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป ใช
หลัก สูต รฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2549 ซึ่งหลัก สูต ร
ดังกลาว มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ให ห ลั ก สู ต รเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร
(2.1.4.1)

โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นา
หลัก สูต รบริหารธุรกิจ บัณ ฑิต (การจัด การทั่ว ไป)
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห ง ชาติ และมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามผลการ
ประเมินหลักสูตร หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร (2.1.5.1)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
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เปาหมาย
มีการดําเนินการ
3 ขอ

ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง
มีขั้นตอนการเปด ปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่ว ไปควรมีก ารสํารวจความตองการผูใ ชบัณ ฑิต เพื่อนํามาปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการทั่วไป
2.1.1.2 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.1.1.3 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.3.1 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.1.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) ฉบับปรับปรุงป 2549
2.1.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
2.1.5.1 คําสั่ง มรภ.นครปฐมที.่ ......... เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการรางและ
พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.1.5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
2.1.5.3 รางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

: อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
: ปจจัยนําเขา
: เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
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ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 6
รอยละ 12
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 6
5.56 รอยละ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.5 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 13.5 คน คิดเปนรอยละ 33.34 (4.5/13.5 *100 =
33.34) แปลงเป น ค า คะแนนคิ ด เป น ร อ ยละ 5.56
(33.34/30*5 = 5.56)

คะแนน 3
รอยละ 18

คะแนน 4
รอยละ 24

คะแนน
0 คะแนน

คะแนน 5
รอยละ 30

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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จุดออน :
จุดออน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย
แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปควรสงเสริมและสนับสนุนให อาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ลา
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
2.2.1.1
รายงานประจําปงบประมาณ 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.3
: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
x 100
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 13.5 คน คิดเปนรอยละ 14.81 (2/13.5*100 =
14.81) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 1.23 (14.81/60*5
= 1.23)

เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
รอยละ 12

คะแนน 2
รอยละ 24

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 12
1.23 รอยละ

คะแนน 3
รอยละ 36

คะแนน 4
รอยละ 48

คะแนน
0 คะแนน

คะแนน 5
รอยละ 60

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดออน :
อาจารยประจําของโปรแกรมวิชายังมีสัดสวนของการดํารงตําแหนง ทางวิชาการนอย
แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปควรหาแนวทางสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมฯ เขียนผลงาน
ทางวิชาการใหมากขึ้นและสม่ําเสมอ
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.2.1.1

รายการหลักฐาน
รายงานประจําปงบประมาณ 2553

ตัวบงชี้ที่ 2.6
:
ชนิดของตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
22

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

1. มีร ะบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการ โปรแกรมวิชาการจั ด การทั่ ว ไป มี ร ะบบและกลไกการประกั น
จัด การเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ทุ ก
ทุกหลักสูตร
หลักสูตร กําหนดไวใน มคอ.3 (2.6.1.1) และมีการจัดการเรียนการ
สอนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง
(2.6.1.2) และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ให
นักศึกษาทํารายงาน ทําโครงการ(2.6.1.3)
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนแตละ
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
รายวิชาเปนผูจัดทํา โดยในรายละเอียดประกอบดวย จุดมุงหมาย
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของรายวิ ช า คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า จํ า นวนชั่ ว โมง วิ ธี ก ารสอน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน สื่อที่ใชสอน ตําราหลัก หนังสืออานประกอบ และอาจารย
ผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาใหนักศึกษาในวันแรกที่พบกับ
นัก ศึ ก ษาทุก หมู เรีย นที่ สอน มีก ารประเมิน ผลทั้ งระหว างภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษา (2.6.2.1)
3. ทุก หลัก สูต รมีร ายวิชาที่สงเสริมทัก ษะการ หลักสูตรของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีรายวิชาที่สงเสริม
เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝกประสบการณ
จากการทําวิจัย
วิชา และรายวิชาฝก ประสบการณวิชาชีพ นัก ศึก ษาตองออกไป
ฝกงานกับสถานประกอบการจริง หรือจากการทําวิจัย ในรายวิชา
วิจัยธุรกิจ (2.6.3.1)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ ในหลั ก สูต รบริห ารธุร กิจ สาขาการจั ด การทั่ว ไป มี ร ายวิ ชาฝ ก
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา ประสบการณวิชาชีพที่บังคับใหนักศึกษาออกไปฝกประสบการณ
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก กับหนวยงานภายนอก หรือจากสถานประกอบการจริง ที่จะทําให
หลักสูตร
นักศึกษาไดนําความรูจากทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติจริง (2.6.4.1)
และมีบางรายวิชาไดเชิญวิทยากรที่มีประสบการณตรงมาบรรยาย
ใหนัก ศึก ษาฟง (2.6.4.2) มีโ ครงการพานัก ศึก ษาไปดูงานนอก
สถานที่ (2.6.4.3)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังไมมีการจัดการเรียนการสอนที่
จากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ พัฒนาจากงานวิจัย
เรียนการสอน
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับคณะ มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอคุณ ภาพการจัด การเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา (2.6.6.1)

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังไมไดดําเนินการในขอนี้

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
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลัก สูตรและยังมีการสงเสริมทัก ษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หลังจาก
นั้นไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนใหดียิ่งขึ้น
แนวทางเสริม
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โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ความสมบูรณของรายวิชา ติดตามวิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชา ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตร
ไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.2.1
2.6.3.1
2.6.4.1
2.6.4.2
2.6.4.3
2.6.6.1

รายการหลักฐาน
ตัวอยาง มคอ. 3
ตัวอยางวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และวิชาวิจัยทางธุรกิจ
ตัวอยางรายงาน, โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
มคอ. 3
แผนการเรียน, คูมือนักศึกษา
แผนการเรียน
หนังสือเชิญวิทยากร
โครงการพานักศึกษาไปดูงานสวนจิตรลดา
ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป ร ว ม กั บ
ตามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต อย า งน อ ย มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะของ
สําหรับทุก หลัก สูต รระดับปริญญาตรี ทุก รอบ บัณ ฑิต ที่พึงประสงคต ามความตองการของผูใ ช
ระยะเวลาตามแผนกํ า หนดการศึ ก ษาของ บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1)
หลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่วไป ไดมีก ารนําผลมี
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การสํารวจคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที่พึงประสงค
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สง เสริม ตามความตอ งการของผูใ ช บัณ ฑิต มาใชใ นการ
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ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน มี
การเพิ่มรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
เข า ในหลั ก สู ต รที่ กํ า ลั ง ปรั บ ปรุ ง ป พ.ศ. 2554
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะการใช อุ ป กรณ
สํานักงานตาง ๆ (2.7.2.1)

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
3. มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุน ทรั พยากรทั้ ง ด า น โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารส ง เสริ ม
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต โดยมี เ จ า หน า ที่ ดู แ ล
ให บริ ก ารตา ง ๆ มี เ ว็บ ไซด ข องโปรแกรมและ
คณะฯ (2.7.3.1) มีงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (2.7.3.2)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ยังไมไดดําเนินการ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ ใหมีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจ กรรมการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี กิ จ กรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
โดยสถาบัน
ปริ ญ ญาตรี โดยมี โ ครงการวั ด สวยด ว ย 5 ส.
(2.7.3.5) โครงการ “ผูใหยอมเปนที่รัก” (2.7.3.6)
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

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

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตมีกิจ กรรมเสริมสรางคุณ ธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
แนวทางเสริม
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษาเขารว มกิจ กรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.7.1.1
2.7.2.1
2.7.3.1
2.7.3.2
2.7.5.1
2.7.5.2

รายการหลักฐาน
รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
รางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
http.//msc.npru.ac.th
รายงานประจําป 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ, รายงานการประเมินตนเอง (Sar 11)
โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
โครงการ “ผูใหยอมเปนที่รัก”

ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นัก ศึก ษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่
กํ า หนดในข อ 1 โดยระบุ ตั ว บ ง ชี้ แ ละ
เปาหมายวัดความสําเร็จ

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนัก ศึก ษา
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารกํ า หนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก ศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรทั้งในปรัชญา
ของโปรแกรมฯ (2.8.1.1) พั น ธกิ จ ของคณะฯ
(2.8.1.2) และกําหนดเป น คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึ ง
ประสงคของโปรแกรมฯ ดวย (2.8.1.3)
ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่ว ไป มีก ารถายทอดหรือ
เผยแพร พ ฤติ ก รรมด านคุ ณ ธรรมจริย ธรรมสํ า หรั บ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไปยังผูบริหาร คณาจารย
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงโดยเผยแพร
ผานเว็บไซด ข องโปรแกรมฯ และหนาเว็บไซตข อง
คณะฯ http.//msc.npru.ac.th (2.8.2.1) เผยแพรผาน
คูมือนักศึกษา (2.8.2.2)
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี โ ครงการและ
กิจ กรรมสงเสริมการพัฒ นาพฤติก รรมดานคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
ในโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา(2.8.3.1)
โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.3.2)
โปรแกรมวิช าการจั ด การทั่ว ไป มีก ารประเมิ น ผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด โดยมีผล
การประเมิ น บรรลุ เปา หมายร อยละ 90 ของตัว บง ชี้
เชน โครงการวัด สวยด ว ย 5 ส. (2.8.4.1) โครงการ
อบรมเชิ งปฏิบัติ ก ารนอกสถานที่คา ยจริ ยธรรมเพื่ อ
พัฒนานักศึกษา (2.8.4.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยัง ไมมี นักศึกษาหรือ
กิจ กรรมที่เกี่ยวกับนัก ศึก ษาไดรับการยกยองชมเชย
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คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน ประกาศ เกี ย รติ คุ ณ ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 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 3 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก ศึกษาที่
ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วทั้งในปรัชญาของโปรแกรม
วิชาฯและพัน ธกิจ ของคณะคณะฯโดยมีก ารจัด โครงการและกิจ กรรมสงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด
แนวทางเสริม
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติ
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.2.1

รายการหลักฐาน
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (SAR 11)
คูมือนักศึกษาป 2553
คูมือนักศึกษาป 2553
http.//msc.npru.ac.th
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2.8.2.2
2.8.3.1
2.8.3.2
2.8.4.1
2.8.4.2

คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนัก ศึก ษาโดยใชร ะบบการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึก ษาประจําแตละหมูเรียน (3.1.1.1) และ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันและเวลาใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับ
นักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุก ๆ วันอังคาร ในคาบที่
4 ( 3.1.1.2) และมีการจดบันทึกการใหคําปรึกษาเสนอผูบริหาร
(3.1.1.3)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว ไปไดมีก ารจัด ทําเว็บไซตทั้งของ
ประโยชนตอนักศึกษา
คณะฯ http://msc.npru.ac.th/ (3.1.2.1) และทางมหาวิทยาลัย
http://www.npru.ac.th/ (3.1.2.2) และผานขาวหนว ยงาน กยศ.
ของมหาวิทยาลัย (3.1.2.3)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจจัด
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โครงการฝ ก อบรมอาชี พ ระยะสั้ น เช น โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติก ารการเขียนแผนธุร กิจ (3.1.3.1) โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติก ารอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลว (3.1.3.2) โครงการ
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา

อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ( 3.1.3.3)
โปรแกรมวิชาการจั ด การทั่ ว ไปมี บริก ารขอมูล ขาวสารที่เป น
ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า เช น ผ า นทางเว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/ (3.1.4.1) และเว็บไซตของ
คณะ http://msc.npru.ac.th/ ( 3.1.4.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะสั้นทําสบูเหลว (3.1.5.1)
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการแตยังไมครบทุกดาน

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ เนื่ องจากโปรแกรมยั ง ไม ไ ดดํ าเนิ น การประเมิน คุ ณ ภาพการ
ใ ห บ ริ ก า ร ม า ใ ช เป น ข อมู ลใ น ก า ร ใหบริก ารทุก ดานจึงยังไมไดนําผลการประเมิน ไปพัฒ นาการ
พั ฒ นากา รจั ด บริ การที่ ส น องควา ม จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
ตองการของนักศึกษา
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
3 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง
ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นัก ศึก ษา มีก ารจัด บริก ารขอมูลข าวสารที่เปน ประโยชนตอนัก ศึก ษา มีก ารจัด กิจ กรรมเพื่อพัฒ นา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป พยายามจะตองพัฒนาศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการ
ดานตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเอื้อประโยชนตอการพัฒ นาดานการเรียน ใหกับนัก ศึกษาทุก ชั้นปใ น
โปรแกรมใหมีการพัฒนาอยางเปนกระบวนการและ นําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.1.2 ตารางสอนอาจารยที่ปรึกษา
3.1.1.3 สมุดจดบันทึกการเขาโฮมรูมของแตละหมูเรียน
3.1.2.1 http://msc.npru.ac.th/
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.2.2 http://www.npru.ac.th/
3.1.2.3 เอกสารแนะแนวของ กยศ.
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลว
3.1.3.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3.1.4.1 http://www.npru.ac.th/
3.1.4.2 http://msc.npru.ac.th/
3.1.5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลว

ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดทําแผนการ
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาโดย
ทุกดาน
กําหนดเปนปฏิทินการจัดกิจกรรมของโปรแกรมฯ
(3.2.1.1)
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2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดจัดโครงการอบรม
ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให กั บ
นักศึกษาของโปรแกรมฯ (3.2.1.1)

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกัน คุณภาพไปใชใ นการจัดกิจ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญ ญาตรี และอยา งนอย 2
ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกัน คุณ ภาพไปใชใ นการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาครบทุกประเภท
คือ 1. ดานวิชาการ มีการจัดแขงขันการประกวดการ
เขียนแผนธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 (3.2.3.1)
2. กิจกรรมดานกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
รวมกับมหาวิทยาลัยจัดแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมสและ
กีฬาเชื่อ มความสัมพั น ธใ นคณะ (3.2. 2.2) 3. ดา น
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ใน
รายวิ ช าจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ได ใ ห นั ก ศึ ก ษาเขี ย น
โครงการ วัดสวยดวย 5 ส. เพื่อไปพัฒนาและทําความ
สะอาดบริเวณวัด และจัด ภูมิทัศน (3.2.2.3) และใน
รายวิชาการเขียนและการวางแผนโครงการ นักศึกษา
เสนอโครงการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมโดยปลูก
สวนหยอมบริเวณหนาคณะฯ (3.2.2.4) 4. กิจกรรม
เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส ง เสริ ม ให
นัก ศึก ษาได จัด โครงการจิ ต อาสาพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
(3.2.2.5) 5. ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒ นธรรม
สงเสริมใหนักศึกษาฝกการเปนผูให โดยจัดโครงการ
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4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” นักศึกษา
มารวมกันทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (3.2.2.6)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังไมมีการสนับสนุน
การสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารประเมิ น
ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานัก ศึกษาแตยังไมไดดําเนินการครบ
ทุกกระบวนการ
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังไมมีการนําผลการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
3 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดออน :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังไมมกี ารสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน ไมมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไมมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของนักศึกษาเพื่อจัดทําแผนการ
จัด กิจ กรรมนัก ศึก ษาในปตอไป และไม มีก ารนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปควรสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โปรแกรมฯ ควรวิเคราะหจุดแข็ง จุด ออนของนักศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนการจัด กิจ กรรมนัก ศึก ษาในปตอไปและนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3.2.3.1 โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
3.2.2.2 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.2.3 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
3.2.2.4 โครงการรักษาสิ่งแวดลอมโดยใหนักศึกษาปลูกสวนหยอม
3.2.2.5 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
3.2.2.6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก”

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน โปรแกรมวิชาการจัด การทั่ว ไปไม มีร ะบบและกลไกบริหาร
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน งานวิจัย หรือ งานสรา งสรรค แตใ ช ระบบและกลไกบริ หาร
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตาม งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ข องคณะวิทยาการจัด การ โดย
ระบบที่กําหนด
กํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ
(4.1.1.1)
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
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สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน

หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยกับ
นักศึกษาทํางานวิจัยรวมกัน(4.1.2.1.) มีการนําผลการวิจัย เรื่อง
การจัดทํามาตรฐานศูนยบริก ารขอมูลสําหรับนัก ทองเที่ยวมา
บูรณาการเขากับรายวิชาองคการและการจัดการ รายวิชามนุษย
สัมพันธในองคกร (4.1.2.2)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
หรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา อาจารยในโปรแกรม โดยสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมฯเขา
รว มประชุมวิชาการที่ค ณะมนุษ ยศาสตร มหาวิทยาลัยบูร พา
(4.1.3.1) สงเสริมใหอาจารยไปประชุมเชิงปฏิบัติก าร“พลัง
เครือขายกับการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน” (4.1.3.2) และสงเสริม
ใหอาจารยในโปรแกรมฯ อบรมการทําวิจัย (4.1.3.3)
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ
หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีก ารจัดสรรงบประมาณของสถาบัน
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคคณะแตโดยใชการอางอิงการ
สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมในการจั ด สรร
ทรั พ ยากรการเงิ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใหอาจารยเขียนตําราประกอบการสอนและเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยไวทุกป (4.1.4.1) และประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทําเอกสารตํารา
ฯ (4.1.4.2.)
โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.5.1)หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ (4.1.5.2.)และ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
(4.1.5.3.)

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีระบบและกลไกเพื่อสรา งงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น และ
สังคมและดํา เนิน การตามระบบที่กําหนดโดยการใชร ะบบและ
กลไกร ว มกั บ คณะวิ ท ยาการจั ด การและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม หลักฐานคือเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ(4.1.6.1)เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม(4.1.6.2)

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
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ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
6 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมการจัดการทั่ว ไป มีก ารสนับสนุน งบประมาณ สงเสริมคณาจารยใ นการพัฒ นา
ความรูโดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีก ารสนับสนุน พัน ธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯและมีหองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับ
การสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรรทรัพยากร แหลง
คนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกคณาจารย และมีระบบและกลไกเพื่อสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภู มิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แนวทางเสริม :
โปรแกรมการจัดการทั่วไป โดยมีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของคณะวิทยาการจัดการ จะ
จัด อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสังคม อยาง
ตอเนื่องทั้งภายในและภายนอก
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบงชี้ที่ 4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1 เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
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4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
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

วิจัยเรื่อง การจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
แนวการจัดการเรียนรูรายวิชาองคการและการจัดการ
คําสั่งใหอาจารยไปราชการที่มหาวิทยาลัยบูรพา (อ.หรรษา)
หนังสือไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือขายกับการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน”
คําสั่งอบรมวิจยั
เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทําเอกสารตําราฯ
หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย
เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
โปรแกรมการจัด การทั่ ว ไป มีร ะบบและกลไก
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
สนั บ สนุ น การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการหรือการตีพิมพใ นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยใช ร ะบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(4.2.1.1) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค(4.2.1.2)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีระบบและกลไกการ
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหค วามรู
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สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน องค
ความรูที่ ค นทั่ว ไปเขา ใจได และดํ าเนิน การตาม
ระบบที่กําหนดโดยใช ร ะบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหค วามรู
จากงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค (4.2.2.1)หน า
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ (4.2.2.2)

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีการประชาสัมพันธและ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
เผยแพรองคความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยใช
ระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน
คื อ หน า เว็ บ ไซต ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ(4.2.3.1)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและ
งานสร างสรรค ( 4.2.3.2) หนั งสื อ เทิ ด พระเกี ยรติ์ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.2.3.3)
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช มี ก ารนํ า ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด ทํ า มาตรฐาน
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว โครงการ
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน พัฒ นามาตรฐานบริก ารเพื่อ การท องเที่ ยวประจํา ป
งบประมาณ 2553 โดยได รั บ การรั บ รองจาก
สํ า นั ก งานพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา (4.2.4.1)
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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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 :
โปรแกรมการจัดการทั่วไป ไดใชระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยอางอิงระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีน โยบายสนับสนุน การทําวิจัยและ
สงเสริมผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครอง
สิทธิ โดยโปรแกรมการจัดการทั่วไปสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตอไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบงชี้ที่ 4.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.2.1.1 หนาเว็บไซตคณะและมหาวิทยาลัย
4.2.1.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2..2.1 เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
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4.2.2.2
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.4.1

เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ใบรับรองจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จํา นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ฯจากภายในและ
ประจํา
ภายนอก..1,116,141.66..บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 13.5 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา ..
82,677.16 บาท ( 1,116,141.66/13.5=82,677.16)
คะแนนที่ได...1....คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
9000

:
คะแนน 2
18000

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
18000

คะแนน 3
27000

คะแนน 4
36000

คะแนน
1 คะแนน

คะแนน 5
45000

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดออน :
เนื่องจากโปรแกรมการจัด การทั่ ว ไปมีนักศึก ษาที่สนใจมาเรียนเปน จํานวนมาก จึงทําให
อาจารยตองรับภาระการสอนหลายหมูเรียนและจํานวนชั่วโมงก็มากตามไปดวย ทําใหอาจารยไมมีเวลาใน
การทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและทําใหจํานวนของงบประมาณในการรับทุนมี
จํานวนนอย
แนวทางแกไข :
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โปรแกรมการจัด การทั่ว ไป มีน โยบายสนับสนุน นโยบายคณะวิทยาการจัด การและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป กับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาความรูดานงานวิจัย และ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัยใหม ๆ ให
อาจารยในคณะ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการจัดทํา
แผนยุ ท ธศาสตร ( 5.1.1) การสนับ สนุน ให อ าจารย ใ น
โปรแกรมออกไปบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ
เชน เปน วิทยากร กรรมการ และ ที่ปรึก ษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.2)
โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน ไดแกโครงการมนุษยสัมพันธ
กับการทํา งานเปน ทีม ไดนํามาใชประกอบการสอนใน
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

รายวิชาองคการและการจัดการ(5.1.3) โครงการบริการที่
เหนือชั้น ประกอบการสอนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ (5.1.4)โครงการวัดสวยดวย 5 ส.ใน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพมีการนํานักศึกษาออกไปบริการวิชาการแกสังคม
โดยการประยุก ต กิจกรรม 5 ส. จากการเรียนมาใชใ น
โครงการ(5.1.5)
โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการวิชาการในปที่
ผ า นมาทํ า ให ไ ด โ จทย วิ จั ย จากท อ งถิ่ น ชื่ อ การพั ฒ นา
หลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศัก ยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน
จั ง หวั ด นครปฐม โดยได ง บประมาณสนั บ สนุ น จาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(5.1.6)

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชา มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย(5.1.7)
โปรแกรมวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย(5.1.8)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
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3 ขอ

5 ขอ

ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน
โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมีบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆดาน และ
ไดทําติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับหนวยงานภายนอกที่ดี สวนจุดออนก็จะเปนการเพิม่
จํานวนโครงการทั้งในสวนการเรียนการสอน และการวิจัย
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
5.1.1
แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
5.1.2
จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ
5.1.3
โครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม
หมายเลข
5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.1.7

5.1.8

เอกสารหลักฐาน
โครงการบริการที่เหนือชั้น
โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงรางการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก
ทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม”
ผลประเมินโครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม/โครงการวัดสวยดวย 5 ส./
ผลสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลสรุปการนําผลการประเมินในปที่ผานมาไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
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1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ

ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของภาคเอกชน
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ต า ม จุ ด เน น ข อง ค ณ ะ และ
มหาวิทยาลัย(5.2.1)

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

ผลการดําเนินงาน
มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม(5.2.5)
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
(5.2.6)
ยังไมไดมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถ ายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปนทางการ มีเพียงการ
พูดคุย สอบถามกันอยางไมเปนทางการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ
โดยการเป น ที่ ป รึ ก ษาด า นวิ ช าการ ให กั บ สํ า นั ก
พัฒนาการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใน
การ จั ด ทํ า มาต รฐาน ศู น ย บริ กา รข อ มู ล สํ า หรั บ
นักทองเที่ยว((5.2.2) โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครปฐม(5.2.3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
ใหกับสํานัก พัฒ นาอุต สาหกรรมชุมชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม(5.2.4)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

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

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของภาคเอกชน
หรือชุมชนกอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการบริการวิชาการ สวนจุดออนก็จะเปนการที่
ยังไมมีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
ควรที่จะหาวิธีการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ เชนผานเว็บไซคของทางคณะ ผานการประชุมอาจารย เปนตน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1
ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจในจังหวัดนครปฐม
5.2.2
สัญญาเปนที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
5.2.3
โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม
5.2.4
สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
5.2.5
ผลสรุปการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
5.2.6
แนวทางการพัฒนาพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบงชี้

:

:
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการกําหนดนโยบาย
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนรวมกับคณะ
อยู ใ นคู มื อ นั ก ศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2553 (6.1.1.1)
โปรแกรมวิชากําหนดแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํา รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมไวใ นยุท ธศาสตร โ ปรแกรมฯ
(6.1.1.2)และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรข องคณะ
(6 . 1 . 1 . 3 ) และ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของคณะเป น แนวทางการดํ า เนิ น งาน

(6.1.1.4)และดํ า เนิ น งานตามระบบโปรแกรมฯได
กํ า หนดกิ จ กรรมและโครงการที่ เ ป น ประโยชน
สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ต อ เนื่ อ งมี โ ครงการและกิ จ กรรมซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
แผนงานทั้งหมดจํานวน89 กิจกรรม(6.1.1.5)

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
นอกจากมี กิ จ กรรมและโครงการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมแลวยังมีการบูรณาการงานดานการทํานุ
และกิจกรรมนักศึกษา
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนดวย เชน วิชา
จ ริ ย ธร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ และ วิ ช า ก า ร เต รี ย ม ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ(6.1.1.6)
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารส ง เสริ ม การ
ดําเนิน การดานศิ ลปวัฒ นธรรมในระดับชาติโ ดยนํ า
นัก ศึก ษาเข าร ว มโครงการกับ หนว ยงานระดั บชาติ
(6.1.1.28 ถึ ง 6.1.1.31)และมี ก ารเผยแพร กิจ กรรม
โครงการต างๆผ านทาง www.npru.ac.thอยู ภ าคผนวก
ของรายงานโครงการ(6.1.1.7 ถึง 6.1.1.26)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา มีการประเมินผลความสําเร็จทุกโครงการอยูในรูปเลม
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานโครงการ(6.1.1.7 ถึง 6.1.1.26)
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กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

จากผลประเมินขอคิดเห็นโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก”และโครงการสมาธิเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของภาคเรียนที่ 1/ 2553 เสนอใหมีการจัด
กิจกรรมดีๆอยางนี้ตอไปทุกภาคเรียนและเสนออยาก
ใหมีการนั่งสมาธิกอนเรียนซึ่งไดมีการจัดอยางตอเนื่อง
ในภาคเรียนที่ 2/2553 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ไดจัดใหมีการดําเนินการโครงการดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นทําใหนักศึกษา มีความรับผิดชอบ
,มีสมาธิในการเรียนและรูจักเสียสละสวนตัวมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติโดยนํานักศึกษาเขารวม โครงการสอบตอบ
ปญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 5 นานาชาติ
ภาคภาษาจีน (World Pec 5th) โดยนักศึกษามีการเขา
รวมโครงการประมาณ 100 คนและไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (6.1.1.28)มีนักศึกษาเปนอาสาสมัคร
โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29
(6.1.1.29)เปนอาสาสมัคร โครงการฟนฟูศีลธรรมโลก
และอาสาสมัครวันคุมครองโลก(6.1.1.30 และ
6.1.1.31)

:
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5
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มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง: - มีคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับโปรแกรม เปนผูดูแลรับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องทุกป และมีงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม
- มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ออกสูชุมชนและระดับชาติ
- มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกับกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- นักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหกับนักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะ
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
6.1.1.6 แนวการจัดการเรียนรูวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
(1/2553,2/2553)
6.1.1.7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
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6.1.1.8
6.1.1.9
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.1.14
6.1.1.15
6.1.1.16
6.1.1.17
6.1.1.18

ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน
(13ครั้ง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน
(13ครั้ง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ MS)
โครงการจิตอาสาผาปาสามัคคี (4 วัด)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายอบรมจริยธรรม Freshy Star
โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกบั การคิดเชิงบวก
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม
6.1.1.20 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนยแปลภาษาจีนมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธานี
6.1.1.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา(1/53)
จ.นครนายก
6.1.1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายการเสริมศักยภาพผูนํา (2/53)
จ.นครราชสีมา
6.1.1.23 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน
6.1.1.24 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง
6.1.1.25 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง
6.1.1.26 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี
6.1.1.27 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งที่ 2
6.1.1.28 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก
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6.1.1.29
6.1.1.30
6.1.1.31

โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29
อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5
อาสมสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไก
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
โปรแกรมวิชาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
และสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของ
โปรแกรมฯ โดยกําหนดไวใ นแผนยุทธศาสตร
ของโปรแกรมฯบงชี้ (9.1.1.1จากนั้นมีการจัดทํา
รายงานการประเมิน ตนเองทุก ปก ารศึก ษาและ
แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทุกตัว (9.1.1.2)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คณะกรรมการระดั บ นโยบายและประธาน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารกํ า หนด
ผูบริหารสูงสุดของโปรแกรมวิชา
นโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยประชุมอาจารยใ น
โป รแกร ม วิ ช าและแต ง ตั้ งค ณะ ก รร มก า ร
รับผิดชอบตัว บงชี้ก ารประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1.2.1) และสงเสริมใหอาจารยใ นโปรแกรมฯ
ไปอบรมด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพิ่มเติม (9.1.2.2)
3. มีการกําหนดตัวบงชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณของโปรแกรม
วิชา
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่ว ไปมีการดําเนิน งาน
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะฯ และมหาวิทยาลัย และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโปรแกรมวิชา

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน คุณภาพ
การศึก ษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ ชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ตั้ง แต ก ารควบคุ ม ติ ด ตามการดํ า เนิน งานและ
ประเมิน คุ ณ ภาพโดยกําหนดกลุมเปา หมายและ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวในโครงการที่จัดเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทุกโครงการ(9.4.1.1) โปรแกรมได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอคณะและ
มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก (9.4.1.2) มี ก ารนํ า ผลการ
ประเมิน ไปทําแผนการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา
ของโปรแกรมวิชา (9.4.1.2)
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและพัฒนาตัวบงชี้ ของ
โปรแกรมฯ (9.1.5.1)
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี website ที่
สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันทั้ง
9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับบุค คล คณะวิชา และมหาวิทยาลัย โดย
สามารถเข า ไปที่ http.//msc.ac.th แล ว คลิ ก ที่
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (9.1.6.1)
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปส ง เสริ ม ให
นักศึกษา เขามามีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการอบรมความรู
ด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให นั ก ศึ ก ษา
(9.1.7.1) และสงเสริมใหคณาจารยของโปรแกรม
วิชาไปอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
และแตงตั้งใหคณาจารยเปน ผูรับผิด ชอบตัว บงชี้
ในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ของ
โปรแกรมฯ (9.1.7.2 ) ในสวนของผูใชบัณฑิตไดมี
ส ว นร ว มโดยให ข อ มู ล ป อ นกลั บ จากการที่
นักศึกษาไปฝกงานตามสถานประกอบการตาง ๆ
(9.1.7.3)
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
การศึกษาระหวางคณะและมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
-

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

คะแนน 4
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปและมีผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ตามที่ สกอ. กําหนดทุกตัวบงชี้
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตัวและพัฒนาตาม
ตัวบงชี้ตามที่ สกอ.กําหนด และสงเสริมใหคณาจารยของโปรแกรมวิชาไปอบรมความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาไปเปนผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในเรื่องประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาโดยจัด
โครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาทุกป
รายการหลักฐาน:
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1
ยุทธศาสตและเลมรายงานการประเมินตนเองป 51 -52
9.1.1.2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละตัวบงชี้
9.1.2.1
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้
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9.1.2.2
9.4.1.1
9.4.1.2
9.4.1.3
9.1.5.1
9.1.6.1
9.1.7.1
9.1.7.2
9.1.7.3

หนังสือไปราชการอบรมประกันคุณภาพ
ปฏิทินการจัดโครงการ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาเพื่อจัดกิจกรรมเสริม ทําคูมือประกันคุณภาพฯ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงชี้
หนา website คณะวิทยาการจัดการและ หนา website ของโปรแกรมวิชา
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
หนังสือหรือคําสั่งอบรมประกันคุณภาพและคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้
แบบประเมินนักศึกษาฝกงาน
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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
5 ขอ
4 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.2
รอยละ 6
ป. เอก 4.5
33.33
5 คะแนน
13,5
ตัวบงชี้ที่ 2.3
รอยละ 12
1.23
0 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.6
มีการดําเนินการ 4 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.7
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 2.8
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2
3.33
ตัวบงชี้ที่ 3.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
5 ขอ
3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 3.2
มีการดําเนินการ 4 ขอ
3 ขอ
3 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3
3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.1
มีการดําเนินการ 4 ขอ
6 ขอ
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.2
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.3
18,000 บาท
1,116,141
82,677
5 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4

4.33 คะแนน
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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

มีการดําเนินการ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
4 ขอ
4 คะแนน
4 ขอ
4 คะแนน

6 ขอ

4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

มีการดําเนินการ 4 ขอ

3.73 คะแนน
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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 วาด วยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึก ษา กํา หนดให สถานศึ กษาจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่
กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา 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
๑๓. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
กรรมการ
๑๔. อาจารยกิ่งแกว
สุวรรณคีรี
กรรมการ
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๑๕. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
๑๖. อาจารยพิมพพสุ
จวบความสุข
๑๗. อาจารยนาฎนภา
โพธิ์เรือง
๑๘. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
๑๙. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
๒๐. อาจารยวรชิน
มั่งคั่ง
๒๑. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
๒๒. อาจารยพิสิฐ
สุขสกล
๒๓. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. อาจารยนงนุช
ยังรอด
๒. ผูชวยศาสตราจารยประวิณ
พูลทรัพย
๓. อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
๔. อาจารยจิรศุภา
ปลองทอง
๕. อาจารยวิภาดา
เปลี่ยนไทย
๖. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
๗. อาจารยชวนพิศ
สิริพันธนะ
๘. อาจารยวิริยา
วิริยารัมภะ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารยปราณี
สีนาค
๒. อาจารยสัมฤทธิ์
ทองสิมา
๓. อาจารยกันตดนัย
วรจิตติพล
๔. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
๕. อาจารยอินทรธีรา
ปชชา
๖. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง
๗. อาจารยนารีมา
แสงวิมาน
๘. อาจารยวลีรัตน
เลาอรุณ
๙. อาจารยอรนุช
เอกพงษเผา
๑๐. อาจารยรุจา
สุขพัฒน
๑๑. อาจารยลลนา
ปฐมชัยวัฒน
๑๒. อาจารยวรัญญา
ปรีดาธวัช
๑๓. อาจารยนุพงษ
ภูศรี
๑๔. อาจารยจันทรา
พรมปาน
๑๕. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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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
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ
๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
๒. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
๓. อาจารยธารา
จันทรอนุ
๔. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
๖. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
๑. อาจารยการุณย
ดานประดิษฐ
๒. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
๓. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
๔. อาจารยศราวุธ
วิวรรณ
๕. อาจารยอัญชนา
สุมาตรา
๖. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๑. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
๒. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
๓. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
๔. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

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
๕. อาจารยอรนุช
เอกพงษเผา
๖. นางสาววิมล
เงินทิพย
๗. นางสาวจิราภา
ศรีเนียม
๘. อาจารยนารีมา
แสงวิมาน

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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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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
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา
ไชยะธน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ

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
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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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
๕. อาจารยสุธิดา
ทิพยโส
๖. อาจารยปยวรรณ
ธรรมบํารุง
๗. อาจารยพรเพ็ญ
ไปเร็ว
๘. อาจารยวารรัตน
สานนท

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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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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
๑๘. อาจารยสิริกันยา
ไชยสาร

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
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
๓. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๔. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
๕. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
๗. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๑๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลยจิระกานต
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
๑๓. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
๑๔. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
๑๕. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
๑๖. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๑๗. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
๑๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
๑๙. อาจารยบุษบงค
สุวรรณ
๒๐. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๒๑. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
๒๒. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๒๓. อาจารยสมใจ
เภาดวง
๒๔. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๓. อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
๔. อาจารยอรพินท
บุญสิน
๕. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
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
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รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

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

สายสวาท
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
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
กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๒. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๓. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ้ม
๔. นายอรรณพ
นันยา
๕. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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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
กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ
๑. อาจารย ดร.สุพจน
๒. อาจารยสุขสวัสดิ์

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

เฮงพระพรหม
แซลิ่ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๓. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
๔. อาจารยไกรุง
เฮงพระพรหม
๕. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
๖. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
๗. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๘. นายญาณพัฒน
โอชาพงศ
กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
๒. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑) กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
๔) เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๕) สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
๖) จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

73

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

คําสั่งคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย

พงศสิทธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา

2. อาจารย จันทนา
3. อาจารยสิริพงศ
4. อาจารยพงษสันติ์
5. อาจารยดวงใจ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
7. อาจารยพงศสฎา
8. อาจารยหรรษา
9. อาจารย ดร.แสงแข
10. อาจารย ดร. ดารินทร
11. อาจารยผองใส

พงศสิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
สินธุสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

77

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

78

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

79

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

80

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

81

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

82

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

83

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

84

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

85

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

86

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

87

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ

