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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 จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา และ ปการศึกษา 2555 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ตามองคประกอบคุณภาพและ
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 13) ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวม
ขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน
8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบ ที่
2 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค ป ระกอบที่ 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา องค ป ระกอบที่ 4 การวิ จั ย
องคป ระกอบที่ 5 การบริก ารวิชาการแกสัง คม องคป ระกอบที่ 6 การทํานุบํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา)
ประธานโปรแกรมการจัดการทั่วไป
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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บทสรุปผูบริหาร
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการ ไดดําเนินภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอนใหแกนักศึกษาของโปรแกรมฯ จํานวน 1,397 คน แยกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ 792 คน และนักศึกษาภาค กศ.พป. 531 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 74 คน มีอาจารยประจําโปรแกรม
วิชา จํานวน 13 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR 13) ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตั้ง แตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 8 องคป ระกอบ โดยมี
คะแนนประเมินภาพรวม 4.44 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00
คะแนน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50 คะแนน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.34 คะแนน
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00 คะแนน
องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน
สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คือ องคป ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม โปรแกรมวิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ทุกทานออกไปบริการวิชาการแกสังคม อาทิเชน
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกชุมชนและทองถิ่น การทําวิจัยรวมกับชุมชน องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี การปฏิบัติธรรมทุกวันอัง คารตลอดปการศึกษา กิจ กรรมฟงธรรมเทศนาประจําภาคการศึกษา
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรทุกป
สวนเรื่องที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โปรแกรมฯ
ยัง ไมไดกําหนดตัวบง ชี้ตามอัตลักษณของโปรแกรม และยัง ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพ
และองคประกอบที่ 4 การวิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา
มีคะแนนคอนขางต่ําเชนกัน
แนวทางการพัฒนาเพือ่ ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปคือ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งขณะนี้มีอาจารยในโปรแกรมฯ อยูระหวางการศึกษาตอจํานวน 4 ทาน
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ เขียนเอกสารประกอบการสอนและตําราเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สง เสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ พัฒนาตนเองดานการวิจัย และขอรับ การสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกเพิ่มมากขึ้น

สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. ประวัตคิ วามเปนมาและสภาพปจจุบนั
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม ตาม
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปด
สอนในสาขาวิชาตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู
คณะวิทยาการจัดการไดเริ่มกอตั้งในป 2528 โดยแบงการบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ โดย
มีภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ เปนภาควิชาหนึ่ง และเปนภาควิชาเดียวที่เปดรับนักศึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ คือ เปดรับนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ทั่วไป) ปการศึกษาละ
2 หมูเ รียน และรับ ผิดชอบดูแลนัก ศึกษาสายครุศาสตร วิชาเอกสหกรณรุนสุดทายดวยอีก 1 หมูเรียน
สําหรับ ภาคพิ เ ศษในขณะนั้น คื อ นัก ศึก ษา กศ.บป. (โครงการการศึ ก ษาเพื่อ บุค ลากรประจํ า การ)
โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 หมูเรียน และ โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ปการศึกษาละ 4 - 7 หมูเรียน
ตามอัตรากําลังของอาจารยประจําในขณะนั้น
ตอมา ตามนโยบายที่ส ถาบันอนุญาตใหมีการสอนโดยอาจารยพิเ ศษได จึงทําใหสามารถ
รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงไดเพิ่มจํานวนหมูเรียนภาคพิเศษมากขึ้น จนปจจุบันสามารถรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บริหารงานทั่วไป) ไดปการศึกษาละ 12 หมูเรียน และโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ซึ่งเพิ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2542 จํานวนหนึ่ง
หมูเรียน
ในเดือนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2542 สถาบัน ฯ ไดนํารูป แบบการบริห ารแบบการบริห าร
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 ปหลัง
อีก 4 หมูเรียน
ในปการศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ทางสถาบันราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติ
ใหเปดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสา ขาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ป อนุปริญญา 2 ป
และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) คือ ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 จํานวน 6 หมูเรียน และภาค
กศ.พป. หลักสูตรอนุปริญญาจํานวน 6 หมูเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จํานวน 4 หมู
เรียน
ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ใหมีความทันสมัย
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และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
ในป 2554 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเพื่อปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในสวนของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมในปจจุบัน และ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตเพื่อใหมีความสามารถดานการจัดการบนพื้นฐานขององคความรูดานบริหาร
จัดการอยางมีคุณธรรม
2.2 วิสัยทัศน
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (จัดการทั่วไป) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ตอบสนองความตองการของสังคม
2.3 พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)มีพันธกิจ 4 ประการ คือ
1. จัดการศึกษาทางการจัดการธุรกิจ
2. ทําวิจัยทางดานการจัดการธุรกิจ
3. บริการทางวิชาการแกทองถิ่นทางดานการจัดการธุรกิจ
4. ทํานุบํารุง ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจ
2.4 วัตถุประสงค
1. จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาหลากหลายรูปแบบทางดา นการจัดการธุรกิจ โดยสอดคลองกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทองถิ่น ในลักษณะที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ การจัดการธุรกิจในทองถิ่น
3. มีโครงการบริการทางวิชาการดานการจัดการธุรกิจตามความตองการและความจําเปนเรงดวน
ของทองถิ่น
4. รวบรวมศึกษา วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจและถายทอดแกทองถิ่น
5. สนับสนุน มีสวนรวม และบํารุงรักษา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามทางการจัดการธุรกิจใน
ทองถิ่น
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3. โครงสรางองคการการบริหารงาน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
2. อาจารยผองใส
3. อาจารยสิรพิ งศ
4. อาจารย ดร.ไพรัช
5. อาจารยพงษสันติ์
6. อาจารยดวงใจ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
8. อาจารยพงศสฎา
9. อาจารยหรรษา
10. อาจารย ดร.แสงแข
11. อาจารย ดร. ดารินทร
12. อาจารย จันทนา

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล
ไชยชนะ
มากกาญจนกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

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

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล
ไชยชนะ
มากกาญจนกุล
แกวมณี
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

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

4. รายนามคณะผูบ ริหาร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
2. อาจารยผองใส
3. อาจารยสริ ิพงศ
4. อาจารย ดร.ไพรัช
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
6. อาจารยพงษสันติ์
7. อาจารยดวงใจ
8. อาจารยพงศสฎา
9. อาจารยหรรษา
10. อาจารย ดร.แสงแข
11. อาจารย ดร. ดารินทร
12. อาจารย จันทนา
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีหลักสูตรการศึกษาดานการจัดการธุรกิจ ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
หลักสูตร 4 ป
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะฯ เปนผูดําเนินการ

6. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
792
56.69
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
531
38.02
บัณฑิตศึกษา
74
5.29
รวม
1,397
100
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ปริญญาตรี ภาคปกติ
338
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
271
รวม
609

ชั้นปที่ 2
181
152
333

ชั้นปที่ 3
139
66
205

ชั้นปที่ 4
134
42
176

รวม
792
531
1,323

7. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 13 คน จําแนก
เปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย พนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
คิดเปนรอยละ
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
3
23.08
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10
76.92
รวม
13
100
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี
ชาย หญิง

ป.โท
รวม ชาย

ป.เอก

หญิง

รวม

ชาย

หญิง รวม

รวม
ทั้งหมด

ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

3

-

3

3

-

-

-

4

4

8

-

2

2

10

รวม

-

-

-

4

4

8

3

2

5

13

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ ที่ลาศึกษาตอ
ประเภท

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาศึกษาตอ

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

-

-

-

0

2

2

-

4

-

4

รวม

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
รอยละ
อาจารย
11
84.62
ผูชวยศาสตราจารย
2
15.38
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม
13
100

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจําป2555
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่ใชไป
ที่เหลือ
งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
รวม

458,600
458,600
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449,451
449,451

9,149
9,149

รอยละ
ของงบประมาณ
ที่ใชไป
98.01
98.01
หนา 5

9. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้น
เพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ และ
โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการ
ควบคุ ม (Quality Control) การตรวจสอบ ( Quality Auditing) และ การประเมิ น ( Quality
Assessment) ทั่วทั้ง โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มี 2 ระบบ ไดแก ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา สม
ศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบดวย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมกี ารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชาฯ กับ บุคคล / องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เผยแพรตอสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่
15/2556
1. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
2. อาจารย จันทนา
3. อาจารยสริ ิพงศ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
5. อาจารย ดร.ไพรัช
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พงศสิทธิกาญจนา
พงศสิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
แกวมณี
มากกาญจนกุล

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. อาจารยพงษสันติ์
7. อาจารยดวงใจ
8. อาจารยพงศสฎา
9. อาจารยหรรษา
10. อาจารย ดร.แสงแข
11. อาจารย ดร. ดารินทร
12. อาจารยชนพงษ
13. อาจารยผอ งใส

ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
อาภรณพิศาล
สินธุสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบพรอมหลักฐาน และนําสงประธาน
โปรแกรมวิชาตามกําหนด
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ และแกไขรายงานฯ ตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ และนําสงประธานประธานโปรแกรมวิชา
3. หนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ตามคําสั่ง
คณะวิทยาการจัดการที่ 26/2556
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี แกวมณี
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
กรรมการ
4. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
กรรมการ
5. อาจารยสริ ิพงศ
ไชยชนะ
กรรมการ
6. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
กรรมการ
7. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
กรรมการ
8. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการ
9. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
กรรมการ
10. อาจารยชนพงษ
อาภรณพิศาล
กรรมการ
11. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตั้งธรรม
กรรมการ
12. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ กรรมการ
13. นายสุทธิสุด
กรุงกาญจนา
กรรมการ
14. คุณสมชาย
พงษประพันธ
กรรมการ
15. คุณกฤชวัฒน
เผดิมปราชญ
กรรมการ
16. นายภาณุวัฒน
สืบเพ็ง
กรรมการ
17. นายยศธร
จินดารักษ
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวชนิดา
นางสาวสุนิสา
นางสาวณัฐชยา
นางสาววนิดา
อาจารยจันทนา

จันทรมั่น
อุนอวยชัย
วงษรักษา
มั่งคั่ง
พงศสิทธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหนาที่
1. จัดการศึกษาทางการบริหารธุรกิจและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. จัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯและมหาวิทยาลัย
3. วิจัยทางดานการบริหารธุรกิจและบริการวิชาการแกสงั คม
4. ทํานุบํารุงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี าม
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของโปรแกรมฯ คณะ
และมหาวิทยาลัย
6. ดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
3. เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการสือ่ สารอยางเปนระบบ
4. เปนผูมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและภาษาอังกฤษพอทีจ่ ะใชงานได
5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม

อาคารสถานที่
สถานที่ตั้ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ตั้งอยูที่ อาคารโลจิสติกส เลขที่ 85 หมู 3 ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000
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องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 8 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
คุณภาพภายในปการศึกษา 2554
- ควรมีการประเมินตามตัวบงชี้ของแผน - ในรอบปนี้โปรแกรมฯ ไดมีการ
กลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
ประเมินตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
รายงานผลตอคณะและมหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลตอคณะฯ
- ควรมีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

องคประกอบที่ 2 การ - ควรมีการอางอิงหลักฐานใหชัดเจน
ผลิตบัณฑิต
- รายงานของนักศึกษาควรอางอิง
รายวิชาใหชัดเจนเพือ่ เปนกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน
- หลักฐานในการอางอิงควรมีการ
เชื่อมโยงกันกับหัวขอที่ประเมินเพื่อความ
สะดวกตอการตรวจประเมินฯ
องคประกอบที่ 3
- มีกิจกรรมรวมกับศิษยเกานอย ควรมี
กิจกรรมการพัฒนา
ฐานขอมูลบัณฑิตและชองทางการ
นักศึกษา
ติดตอสื่อสารกับศิษยเกาทีห่ ลากหลาย
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- โปรแกรมไดปรับปรุงการอางอิง
หลักฐานเพื่อใหสะดวกตอการตรวจ
ประเมิน
- รายงานนักศึกษาไดกําชับใหเขียนตาม
รายวิชา
- โปรแกรมพยายามจัดกิจกรรมใหทั้ง
นักศึกษาและศิษยเกา รวมถึงผูทสี่ นใจ
ทั่วไป เชน การจัดโครงการอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ ก็มีนกั ศึกษาสาขาอื่น
สนใจเขารวมดวย
หนา 9

องคประกอบคุณภาพ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2554
องคประกอบที่ 4 การ - ควรปรับ ปรุง ประเด็นของระบบและ
วิจัย
ก ล ไก ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห คณา จ า ร ย นํ า
ผลการวิจัยบูร ณาการรวมกับ การเรียน
การสอนและบริการวิชาการที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 5 การ บริการทางวิชาการแก
สังคม

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 6 การ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 10
นโยบายสถานศึกษา 3
ดี (3 D)

- ควรมี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม
ตามอัตลักษณของโปรแกรมวิชาฯ
- ควรมี ก ารนํ าผลการประเมิน คุณภาพ
การศึ ก ษาภายในไปจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ
- ควรมี ก ารนํ าผลการประเมิน คุณภาพ
การศึ กษาภายใ นมาป รั บ ปรุ งแผ น
ยุ ท ธศาสตร ข องโปรแกรมวิ ช าฯ โดย
กําหนดกลยุทธ แผน/โครงการ ตัวบง ชี้
และเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดทุก
ตัวบงชี้
- ควรกําหนดใหผูมสี วนไดสวนเสียมีสวน
รวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
-
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- โปรแกรมไดเชิญศิษยเกา ผูใชบัณฑิต
และใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
- โปรแกรม ได นํ า ผลก ารประเมิ น
คุณ ภาพการศึ ก ษาป ที่ แ ล ว มาประชุ ม
สมาชิก ในโปรแกรมเพื่อปรับ ปรุง แผน
ยุทธศาสตรและปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ใหนัก ศึก ษา และปรับ แผนการทํางาน
ของคณาจารยใ นโปรแกรม เช น การ
ปรับ ปรุงหลัก สูตรใหมป 2554 ปรับ
วิธีก ารใหบ ริ ก ารวิชาการ ส ง เสริม ให
อาจารยทําวิจัยมากขึ้น

หนา 10

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพการศึกษา โดยอาศั ยองคป ระกอบคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 8 องคป ระกอบ 14 ตัวบง ชี้ และ
องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 16 ตัว
บงชี้ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน
(สกอ. 1 ตัวบงชี้ )
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
(สกอ. 4 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ. 2 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
(สกอ. 3 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ. 2 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ. 1 ตัวบงชี้ )
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(สกอ. 1 ตัวบงชี้ )
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
(รัฐบาล 2 ตัวบงชี้)
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องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1
:
กระบวนการพัฒนาแผน
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารแต ง ตั้ ง
ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน คณะกรรมการจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธข องโปรแกรมฯ
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน (1.1.1.1) ที่ส อดคลองกับนโยบาย ปรัชญา พันธกิจ
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุ ท ธ ข อง คณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย
แล ะ พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ส ถา บั น ต ล อ ด จ น (1.1.1.2) - (1.1.1.5)และสอดคลองกับ จุดเนนของ
สอดคล องกับ จุ ดเนนของกลุม สถาบัน กรอบ กลุมสถาบันตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2556) และแผนพั ฒ นา
2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2558)
2554)
2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก มีก ารถา ยทอดแผนกลยุ ท ธ ของโปรแกรมวิชาไปสู
หนวยงานภายใน
ทุก หนวยงานภายใน โดยเผยแพรผานเว็บ ไซดของ
คณะ ฯ http://www.msc.npru.ac.th/ (1.1.2.1)
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดแปลงแผนกลยุท ธ
การประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน เปนแผนปฏิบัติก ารประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจโดย
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ กําหนดเปา หมายและตั วบง ชี้ก ารดํ าเนิ นงานไวใ น
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิทินการจัดกิจกรรม(1.1.3.1)และในโครงการของ
โปรแกรมฯเช น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ พั ฒ นา
บุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม (1.1.3.2)
4 มี ตั ว บ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมวิ ช าการจั ดการทั่ว ไปมี ตัว บ ง ชี้ ของแผน
ประจํา ป และคาเปา หมายของแตล ะตัวบง ชี้ กลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการ
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจํ า ป โ ดยกํ า หนดเป น เป า หมายและตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จไวในโครงการตาง ๆ และกําหนดไวใน
ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของโปรแกรมฯ (1.1.4.1)และ
โครงการตางๆเชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงานและงาน
อื่น ๆ (1.1.4.2)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
5 มีก ารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารประจําป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินการตาม
ครบ 4 พันธกิจ
แผนปฏิบัติการประจําปครบทั้ง 4 พันธกิจ 1)พันธกิจ
ดานการเรียนการสอน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 (1.1.5.1) เชน โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพนั ก ธุร กิ จ รุ น ใหม
(1.1.5.2) 2) พันธกิจดานการวิจัย โปรแกรมฯเ ปด
โอกาสใหคณาจารยในโปรแกรมฯ ไดทําวิจัยอยาง
แพรห ลาย (1.1.5.3) 3) พันธกิจดานการบริก าร
วิ ช าการ โปรแกรมฯ และคณะฯ ส ง เสริ ม ให
คณาจารยในโปรแกรมฯ ออกไปบริก ารวิชาการแก
ชุมชน ไดแก อาจารยผองใส สินธุสกุล อาจารย
สิริพงศ ไชยชนะ อาจารยห รรษา คลายจันทรพงษ
ไดรับ เชิญ ใหเ ปนวิท ยากรบรรยาย โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจภูธร(1.1.5.4) 4) พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม โปรแกรมไดจัดโครงการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนักศึกษาเขา
รวม เชน โครงการสืบ สานวัฒนธรรมไทยผูใหยอม
เป น ที่ รั ก (1.1.5.5)โครงการพั ฒ นาวั ด พั ฒ นาใจ
(1.1.5.6)
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการติดตามผลการ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง ดําเนินงานตามตัวบง ชี้ของแผนปฏิบัติก ารประจําป
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอคณะฯ (1.1.6.1)
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการรายงานผลการ
แผนกลยุ ท ธ อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง และ ประเมินใหคณะฯไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตาม
รายงานผลตอ ผูบ ริห ารและสภาสถาบั นเพื่ อ โครงการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ (1.1.7.1)
พิจารณา
8 มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณา ข อ คิ ด เห็ น และ โปรแกรมฯ ไดมีการบันทึก เปลี่ยนการจัดโครงการ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผน เพิ่อใหเ กิดประโยชนแกนัก ศึกษาตามขอเสนอแนะ
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะกรรมการบริห ารโปรแกรม เชน โครงการ
อบรมภาษาอัง กฤษเปลี่ยนเปน โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารการใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นงาน
สํานักงานและงานอืน่ ๆ (1.1.8.1)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
มีการดําเนินการ 6 ขอ

ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ....8.... ขอ

คะแนน
.......5......... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการกําหนดปรัชญา
มีก ารกําหนดระยะเวลาในการรายงานผล
วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยมีก ระบวนการจัด การที่ การปฏิบัติก ารอยางเปนระบบ และมีรูปแบบและ
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะวิทยาการจัดการ ระยะเวลาที่ชัดเจน
โดยมีการดําเนินการจัดการใหเปนไปโดยเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการประจําปซึ่งมีก ารเชื่อมโดยงกับ
ภารกิ จ หลัก ของมหาวิท ยาลั ยโดยอยู ภายใตแ บบ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ โดยมี ก าร
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ข องการดํ า เนิ น งานและกํ า หนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เ พื่อวัดความสําเร็จของ
ผลการดํ า เนิ น งานและมี ก ารถ า ยทอดแผนไปสู
ปฏิบัติงานภายในโปรแกรมวิชา
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิช าควรมี แผนกลยุ ท ธที่ ชัด เจน และสามารถปฏิ บัติไ ด มีก ารติ ดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป
1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.1.1.5

คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการทั่วไป ป2555

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

1.1.2.1
1.1.3.1

http.//msc.npru.ac.th
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตพิ ัฒนาบุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป
โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ
มคอ. 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตพิ ัฒนาบุคลิกภาพนักธุรกิจรุนใหม
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายอาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยสิรพิ งศ ไชยชนะ อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอ มเปนทีร่ ัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.6.1
1.1.7.1
1.1.8.1

โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
บันทึกขอความรายงานผลตามตัวบงชี้
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานสํานักงานและงานอื่น ๆ
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โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยผูสอน
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยผองใส สินธุสกุล

หนา 15

องค์ประกอบที การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐานทั่วไป

:
:
:
:
:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ
ปการศึกษา
อาจารยผองใส สินธุสกุล อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ

ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

2

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ
การเปดหลักสูตรผานคณะกรรมการตางๆตามที่
มหาวิท ยาลัยกําหนด (2.1.1.1) โดยกอนเป ด
หลั ก สู ต รมี ขั้ น ต อน เ ริ่ ม ตั้ ง แต แต ง ตั้ ง คณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ( 2 . 1 . 1 . 2 )
คณะกรรมการมีหนาที่ในการควบคุม และกํา กับ
การใชหลักสูตร (2.1.1.3) และทุก ๆ 5 ปมีการ
ปรับ ปรุง หลัก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (2.1.1.4) มีระเบียบในการ
จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผูออก
ร ะ เ บี ย บ ว า ด วย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษา ร ะ ดั บ
อ นุ ป ริ ญ ญ า แล ะ ป ริ ญ ญ า ต รี พ . ศ . 2548
(2.1.1.5)
มีร ะบบและกลไกการปดหลัก สู ตรตามแนวทาง โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารกํ า หนด
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติ
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
การปดหลัก สูตรผานคณะกรรมการตางๆตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เช น เดี ย วกั บ การเป ด
หลักสูตร (2.1.2.1)

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรระดั บ อุด มศึก ษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ (การ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หมายถึ ง ต อ งมี ก าร
ประเมินผลตาม “ตัวบง ชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุ ณภาพหลั ก สู ตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สํ าหรับ หลัก สูตรเกาหรื อ
หลักสูตรปรับ ปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหงชาติกอนป
การศึ ก ษา 2555 ให ยึ ด ตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ ง ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ข า งต น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก าร
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ ง ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีห ลัก สู ต รที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหก ารดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่ ว ไป ได ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการบริ ห ารธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับ ปรับปรุง ป พ.ศ.
2554 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเมื่ อ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ 2556 (2.1.3.1)

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีคณะกรรมการ
รับ ผิด ชอบควบคุ ม กํา กับ ให มีก ารดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 (2.1.4.1)
ตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมี ค ณะกรรมการควบคุ ม กํ า กั บ ให ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ทุกขอ (2.1.4.2)

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีคณะกรรมการ
รับ ผิด ชอบควบคุ ม กํา กับ ให มีก ารดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตลอดเวลาที่จัด
การศึก ษา และมีก ารพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
(2.1.5.1)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
.......5......... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
มีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการ โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไปควรมีการสํารวจความ
ดําเนินงานใหเ ปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตร ตองการผูใชบัณฑิตเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ตอเนื่อง
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
...............................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
2.1.1.1 ขั้นตอนการเปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ทั่วไป
2.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ทั่วไป
2.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ป พ.ศ. 2554)
2.1.1.5 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตรี พ.ศ. 2548
2.1.2.1 ขั้นตอนการปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง
ป พ.ศ. 2554)
2.1.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง
ป พ.ศ. 2554)
2.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง
ป พ.ศ. 2554)
2.1.5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปรับปรุง
ป พ.ศ. 2554)

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ตัวบงชี้ที่ 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยผองใส สินธุสกุล อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบและขั้นตอนการประกัน
การจัดการเรียนการสอนที่เ นนผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
เปนสําคัญทุกหลักสูตร
อาจารยผูสอนแตละคนไดจัดทํา มคอ. 3 (2.6.1.1) และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ก ระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเ คราะห
และลงมือปฏิบัติจริง เชน ในรายวิชาการจัดการธุร กิจ ขนาด
ยอม ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (2.6.1.2) และจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาเชน วิชาการ
วางแผนและการบริหารโครงการ (2.6.1.3)
2 ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี ทุกรายวิชาของหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของ ทั่ ว ไป มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ
ประสบการณ ภาคสนาม (ถา มี) ก อ น ภาคสนาม ก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษา โดย
การเป ด สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษา อาจารย ผู ส อนแต ล ะคนและแต ล ะรายวิ ช าเป น ผู จั ด ทํ า
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอี ย ดตามที่ กํ า หนดในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.6.2.1)
3 ทุก หลักสูตรมีร ายวิชาที่สง เสริม ทัก ษะ หลั ก สู ต รการบริห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ชาการจัด การทั่ว ไป มี
การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน รายวิช าที่ สง เสริ ม ทั ก ษะการเรีย นรูด วยตนเอง และการให
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย
การทําวิจัย เชน วิชาการบริหารโครงการ วิชาจริยธรรมทาง
ธุ ร กิ จ วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ วิ ช าวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
(2.6.3.1)
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
4 มีก ารใหผูมีประสบการณท างวิชาการ
หรือ วิชาชีพจากหนวยงานหรือ ชุม ชน
ภ า ย น อ ก เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

5 มีการจัดการเรียนรูท ี่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณตรงมาบรรยายใหนักศึกษาฟง เชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรใน
งานสํานัก งานและงานอื่น ๆ (2.6.4.1) โครงการศึกษาดูงาน
“สัปดาหประกันภัย ครั้งที่ 4” ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต
(2.6.4.2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาจะตอง
ออกไปฝกประสบการณกับหนวยงานภายนอก หรือจากสถาน
ประกอบการจริง (2.6.4.3) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ได
เชิ ญ วิ ท ยากร คุ ณ อั ญ ชลี บั ว ศรี ใ ส และคณะ มาบรรยาย
(2.6.4.4)
มีก ารจัดการเรียนการสอนที่พัฒ นาจากงานวิจัย เรื่อง แนว
ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ข า วหลามเพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
จังหวัดนครปฐม บูรณาการเขากับรายวิชาความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ เรื่องสวนผสมการตลาด 7 P (2.6.5.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไปรวมกับคณะ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนทีม่ ีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยมีผล
การประเมินเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 (2.6.6.1)

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึง พอใจแตล ะรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7 มีก ารพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุง การจั ดการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการพัฒ นาหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ จัดการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม โดยจัดทําไวใน มคอ. 5 (2.6.7.1)
ผลการประเมินรายวิชา
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 5 ขอ มีการดําเนินการ.....7... ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
........5........ คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป มีระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตรและยัง มีการสงเสริม
ทัก ษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใหผูเ รียนได
เรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น
ตลอดจนทั้งมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
หลั ง จากนั้ น ได มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอนใหดียิ่งขึ้น

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปจะกําหนดใหผูสอน
ทุกรายวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียน การสอนใหสอนคลองกับหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกรายวิชา

จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
2.6.1.1
มคอ. 3
2.6.1.2 ตัวอยาง รายงานวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
และวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
2.6.1.3 มคอ.3 รายวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ และ
เลมรายงานโครงการ ฯ
2.6.2.1 คูมือนักศึกษา และ มคอ. 3
2.6.3.1 แผนการเรียน, คูมือนักศึกษา, มคอ. 3,
2.6.4.1 หนังสือเชิญวิทยากร (คุณสุรัตน เฮงเจริญ)
2.6.4.2 โครงการศึกษาดูงาน “สัปดาหประกันภัยครั้งที่ 4”
2.6.4.3 สมุดบันทึกการฝกงานในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2.6.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารอาชีพระยะสั้น การทําดอกไม
2.6.5.1 มคอ. 3 วิชาความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ , เลม
รายงานวิจัย
2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
2.6.7.1 ตัวอยาง มคอ.5
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หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
อาจารยผูสอน
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง
อาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยจันทนา พงศสทิ ธิกาญจนา
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)
กระบวนการ
ปการศึกษา
อาจารยผองใส สินธุสกุล อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ

ประเภทของตัวบงชี้ :
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
1 มีก ารสํ ารวจคุ ณลัก ษณะของบั ณฑิตที่พึ ง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อย า งน อ ยสํ า หรั บ ทุ ก หลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ทุก รอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลัก สู ตร การจัด การเรียนการสอน การ
วัด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการ
เรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิ ตที่พึง ประสงค
ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
3

มีก ารสง เสริม สนับ สนุนทรัพยากรทั้ง ดาน
บุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

4

มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนัก ศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในที่ป ระชุ ม ระหว า ง
สถาบั น หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
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ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ ประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการกอนทีจ่ ะปรับปรุง
หลักสูตร (2.7.1.1)
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป ไดมีการนําผลมีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการทั่ วไป (ฉบับ ปรับ ปรุง ป
พ.ศ. 2554) (2.7.2.1) นํามาใชปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน เชน มีรายวิชาสหกิจศึกษา เพิ่มรายวิชาการ
ใชโ ปรแกรมประยุ ก ตท างธุร กิ จ ไว ในหลั ก สูตรที่กําลั ง
ปรับปรุง ป พ.ศ. 2554 (2.7.2.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีการสงเสริม สนับ สนุน
ทรั พ ยากรด า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
โดยมี เ จ า หน า ที่ ดู แ ลให บ ริ ก ารต า ง ๆ มี เ ว็ บ ไซด ข อง
โปรแกรมและคณะฯ ทั้งหมดใชรวมกับคณะฯ (2.7.3.1)
มีงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ในการจั ด โครงการต า ง ๆ เช น โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
และงานอื่น ๆ (2.7.3.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีร ะบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรื อนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม ระหว า ง
สถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดทํา
เปนแผนผังขั้นตอน (7.4.1.1)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
5 มีกิ จ กรรมเสริม สร างคุณ ธรรมจริย ธรรม โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีกิจ กรรมเสริม สราง
ให แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัด
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
โดยโปรแกรมฯ ดังนี้ โครงการพัฒนาวัด โครงการ “ผูให
ยอมเป นที่รัก ” โครงการปลูก ป าชายเลน (คลองโคน)
โครงการอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(2.7.5.1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารส ง เสริ ม
สนั บ สนุน ทรั พยากรทั้ ง ด านบุ ค ลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เ อื้อ ตอการพั ฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิตมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี ไดการ
สํา รวจคุณ ลั ก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ พึง ประสงค ต าม
ความตองการของผูใชบัณฑิตของคณะฯ มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
จุดออน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
......5.......... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจ กรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
2.7.1.1 รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.7.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
(ปรับปรุงป พ.ศ. 2554)
2.7.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
(ปรับปรุงป พ.ศ. 2554)
2.7.3.1 http.//msc.npru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ
2.7.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
อาจารยผองใส สินธุสกุล
ในงานสํานักงานและงานอื่น ๆ
2.7.4.2 ผังระบบและกลไกลการสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุม
ผศ.ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
งานวิชาและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป
2.7.5.1 โครงการพัฒนาวัด
อาจารยจันทนาพงศสิทธิกาญจนา
โครงการ “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก”
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคน)
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน

:
:
:
:
:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.)
ผลผลิต
ปการศึกษา
อาจารยผองใส สินธุสกุล อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ

ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารกํ า หนด
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย พฤติก รรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นักศึกษาที่
ลักษณอักษร
ตอ งการสง เสริม ไวเ ป น ลายลัก ษณอั ก ษรไว ในคู มื อ
นักศึกษาของโปรแกรมฯ (2.8.1.1) และกําหนดไว
ในเลมหลักสูตร (2.8.1.2)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ งการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบ ริหาร คณาจารย
นักศึกษาและผูเ กี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน

3

มีโ ครงการหรื อกิจ กรรมสง เสริ ม การพั ฒ นา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ข อ 1 โดยระบุ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเป า หมายวั ด
ความสําเร็จ

4

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนัก ศึก ษาตามตัวบง ชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงชี้

5

มีนัก ศึก ษาหรือ กิจ กรรมที่เ กี่ ยวกับ นัก ศึก ษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริย ธรรม โดยหนวยงานหรื อ
องคกรระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีก ารถายทอดหรือ
เผยแพร พฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมสํ าหรั บ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไปยังผูบริหาร คณาจารย
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงโดยเผยแพร
ผานเว็ บ ไซด ของโปรแกรมฯ และหนา เว็ บ ไซต ของ
คณะฯ http.//msc.npru.ac.th (2.8.2.1) และคูมือ
นัก ศึก ษา (2.8.2.2) บัน ทึก ขอความแจง อาจารยใ น
คณะฯ (2.8.2.3)
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป มีโครงการและกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยระบุ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเป า หมายวั ด ความสํ า เร็ จ ใน
โครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก าร
พุทธวิธีในการดําเนินชีวิต (2.8.3.1) โครงการพัฒนาวัด
(2.8.3.2)
โปรแกรมวิชาการจัด การทั่ วไป มีก ารประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด โดยมีผล
การประเมินบรรลุเ ปาหมายรอยละ 90 ของตัวบง ชี้
เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีในการดําเนิน
ชีวิต (2.8.4.1) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (2.8.4.2) โครงการปลูกปาชายเลน คลอง
โคน (2.8.4.3
มู ล นิ ธิ ธร ร ม ก า ย แล ะ วั ด พ ร ะ ธร ร ม ก า ย ม อ บ
ประกาศนียบัตรให นางสาวอรอนงค บุญญานุกูลกิจ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่ไดรับ การ
คัดเลือกใหเปนอาสาสมัครปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา
ดีเดนระดับอุดมศึกษาประจําป 2555 (2.8.5.1)

เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
คะแนน
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ
......5......... คะแนน
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารกํ า หนด ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลการยกยอง
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ ชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร ในระดับชาติเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และผูเ กี่ยวของทราบอยางทั่วถึง ทั้ง กําหนดไวใน
ปรั ช ญาของโปรแกรมวิ ช าฯและพั น ธกิ จ ของ
โปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยมีการจัดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3

รายการหลักฐาน

2.8.3.1

คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
http.//msc.npru.ac.th
คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
บันทึกขอความแจงอาจารย เรือ่ งจริยธรรมของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพุทธวิธีในการดําเนินชีวิต

2.8.3.2

โครงการพัฒนาวัด

2.8.4.1
2.8.4.2

โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนอกสถานที่คาย
จริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
สําเนาประกาศนียบัตรของนางสาวอรอนงค
บุญญานุกกู ิจ ที่ไดรบั การคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมกาย

2.8.5.1

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยจันทนา พงศสิทธิ
กาญจนา
อาจารยหรรษา คลายจันทร
พงษ
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา
อ.จันทนา พงศสิทธิกาญจนา
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องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้

:
:
:
:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
กระบวนการ
ปการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
อาจารย ดร. ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล

เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีก ารจัดบริก ารใหคําปรึก ษาทางวิชาการ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารจั ด บริ ก ารให
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการและแนะแนวการใช ชี วิ ต แก
นักศึกษาโดยใชระบบการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํา
แตละหมูเรียน (3.1.1.1) และมหาวิทยาลัยไดกําหนดวัน
และเวลาใหอาจารยที่ป รึกษาไดพบกับนัก ศึก ษาเพื่อให
คําปรึกษาแกนักศึกษาทุกสัปดาห (3.1.1.2)
2 มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีชองทางการบริการขอมูล
ประโยชนตอนักศึกษา
ขา วสารแกนั ก ศึก ษาหลายชอ งทาง เชน ผา นเว็ บ ไซต
คณะฯ http://msc.npru.ac.th/ เว็บ ไซตม หาวิท ยาลั ย
http://www.npru.ac.th/ (3.1.2.1) และผานจดหมาย
ข า วของหน ว ย กยศ. และกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย (3.1.2.2)
3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปร ว มกั บ ศู น ย บ ม เพาะ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
วิ ส าหกิ จ จั ด โครงการฝ ก อบรมอาชี พ ระยะสั้ น เช น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรในการ
บริห ารขอมูล เชิง ธุ ร กิจ (3.1.3.1) โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารอาชี พ ระยะสั้ น การทํ า สบู เ หลวและแชมพู
(3.1.3.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารอาชีพระยะสั้น
การทําดอกไมจากดินปน (3.1.3.3) โครงการอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานัก งานและงานอื่น ๆ
สําหรับ นั ก ศึก ษาชั้ นปที่ 4 ศิษยเ กา และผูที่ส นใจทั่วไป
(3.1.3.4)
4 มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เป น โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีบริการขอมูล ขาวสารที่
ประโยชนตอศิษยเกา
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาผานทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/ (3.1.4.1) และ
เว็บไซตของคณะ http://msc.npru.ac.th/ ( 3.1.4.2)
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
5 มีก ารจั ดกิ จ กรรมเพื่อพั ฒ นาความรู และ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ประสบการณใหศิษยเกา
พัฒนาความรูแ ละประสบการณใหศิษยเกา เชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
สํ า นั ก งานและงานอื่ น ๆ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ศิษยเ กา และผูที่ส นใจ
ทั่วไป (3.1.5.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะ
สั้นการทําดอกไมจากดินปน (3.1.5.2) โครงการอบรม
การจั ด การ ความรู แ ละ การป ระกั น คุ ณ ภาพแล ะ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นัก ศึก ษาโปรแกรม
วิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป ศิ ษ ย เ ก า และผู ที่ ส นใจทั่ ว ไป
(3.1.5.3)
6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7 มีก ารนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จั ด บริ ก ารที่ ส นองความต อ งการของ
นักศึกษา
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 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
คะแนน
........3........ คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หนา 28

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
ทางโปรแกรมไดมีการมีการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มี
การจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน ต อ
นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก นั ก ศึ ก ษา มี ก าร
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป พยายามจะพัฒนา
ศักยภาพรวมถึงการดําเนินการจัดบริการดานตางๆ
เพื่อใหส อดคลองและเอื้อประโยชนตอการพัฒ นา
ดานการเรียนใหกับนักศึกษาทุกชั้นปในโปรแกรมให
มีก ารพัฒ นาอยางเปนกระบวนการและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง

จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
3.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3.1.1.2 ตารางสอนอาจารยทปี่ รึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3.1.1.3 สมุดจดบันทึกการเขาโฮมรูมของแตละหมูเรียน
อาจารยทปี่ รึกษา
3.1.2.1 http://msc.npru.ac.th/ http://www.npru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ
3.1.2.2 เอกสารแนะแนวของ กยศ.
กองพัฒนานักศึกษา
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชคอมพิวเตอรในการบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย
ขอมูลเชิงธุรกิจ
พงศสิทธิกาญจนา
3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลวและ
โปรแกรมวิชา
แชมพู
การจัดการทั่วไป
3.1.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารอาชีพระยะสั้นการทําดอกไมจากดิน
อาจารยจันทนา
ปน
พงศสิทธิกาญจนา
3.1.3.4 โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสํานักงานและ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
งานอื่น ๆ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ศิษยเกาและผูท ี่สนใจทัว่ ไป
3.1.4.1 http://www.npru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ
3.1.4.2 http://msc.npru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ
3.1.5.1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําสบูเหลวและแชมพู
โปรแกรมวิชา
การจัดการทั่วไป
3.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารอาชีพระยะสั้นการทําดอกไมจากดิน
อาจารยจันทนา
ปน
พงศสิทธิกาญจนา
3.1.5.3 โครงการอบรมการจัดการความรูและการประกันคุณภาพและ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป ศิษยเกา และผูท ี่สนใจทั่วไป
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้

:
:
:
:

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการ
ปการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
อาจารย ดร. ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารยชนพงษ อาภรณพิศาล
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีก ารจัดทําแผนการจัด
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยกําหนดเปนปฏิทิน
ดาน
การจัดกิจกรรมของโปรแกรมฯ ครบทุกดาน (3.2.1.1)
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการอบรมความรู
คุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา
ดานระบบงานประกันคุ ณภาพการศึก ษาและนโยบาย
สถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป (3.2.1.1)
3 มีการสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูดานการ
โปรแกรมวิ ชาการจัด การทั่ วไปส ง เสริม ให นัก ศึก ษานํ า
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ดําเนินการโดยนักศึก ษาครบทุกประเภท คือ 1) ดาน
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2
วิชาการ มีการนําองคความรูสูการปฏิบัติโดยจัดโครงการ
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
อบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการที่ดีเริ่มตนที่การคนพบ
กิจกรรมตอไปนี้
ตั ว เอง (3.2.3.1) 2) กิ จ กรรมด า นกี ฬ า โปรแกรม
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต วิชาการจัดการทั่วไปรวมกับมหาวิทยาลัยจัดแขงขันกีฬา
ที่พึงประสงค
เฟองฟาเกมสและกีฬาเชื่อมความสัม พันธ (3.2.3.2) 3)
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
ดา นกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ ประโยชน แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เช น
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจใหนักศึกษาเขียนโครงการวัด
สิ่งแวดลอม
สวยดวย 5 ส. เพื่อไปพัฒนาและทําความสะอาดบริเวณ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
วัดและจัดภูมิทัศน (3.2.3.3) และโครงการพี่ปนนองรวม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สายใยต า นภั ย ยาเสพติ ด (3.2.3.4) 4) กิ จ กรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสงเสริมใหนักศึกษาได
จัดโครงการ “ผูใหยอมเปนที่รัก” นัก ศึก ษามารวมกัน
ทําบุญ ตัก บาตรทุก ๆ วันพฤหัส บดี (3.2.3.5) 5) ดาน
กิจกรรมสงเสริมศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมนี้โปรแกรม
รวมกับคณะและมหาวิทยาลัย สงเสริมใหนักศึกษาไดรจู ัก
วัฒ นธรรมและประเพณีท างศาสนา เชน กิจ กรรมหลอ
เทียน และแหเทียนพรรษา กิจกรรมไหวครู (3.2.2.6)
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน

5

มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับ โปรแกรมวาการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย โปรแกรมวิ ช าธุร กิ จ ระหว า ง
ประเทศ และโปรแกรมวิช าการจั ดการโลจิ ส ติ ก ส จั ด
โครงการอบรมความรูด า นระบบงานประกั น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาและนโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D)เพื่ อ ให
นักศึกษามีกิจกรรมรวมกัน (3.2.4.1) และรวมกับ คณะฯ
จัดโครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันโดยโปรแกรมฯไดสงนักศึกษาเขารวม
ดวย (3.2.4.2)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จากปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านของโครงการตามตั ว บ ง ชี้
(3.2.5.1) และติดตามประเมินความรูความเขาใจและการ
ประยุกตใชระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นั ก ศึ ก ษาจากรายงานผลการจั ด โครงการสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ในหัวขอทานไดอะไร
จากการเขารวมโครงการ (3.2.5.2)
โปรแกรมฯ ประชุมเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศึกษา (3.2.6.1) ผานทาง
กิจกรรม เชน กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการใน
งานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ (3.2.6.2)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....6.... ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน
........5........ คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังมีการสนับสนุนให ควรมีก ารวิเคราะหจุดแข็ง จุ ดออนของนัก ศึก ษา
นั ก ศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายใน เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
รวมถึง มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุป ระสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
3.2.1.1 ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3.2.2.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารยผองใส สินธุสกุล
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4
โปรแกรมวิชาการบริห ารธุร กิ จ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ศิษยเกา และผูที่สนใจทั่วไป
3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผูประกอบการที่ดีเริ่มตนที่การ
อาจารยจันทนา
คนพบตัวเอง
พงศสิทธิกาญจนา
3.2.3.2 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาเฟองฟาเกมส
3.2.3.3 โครงการบริการวิชาการวัดสวยดวย 5 ส.
อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
3.2.3.4 โครงการพี่ปนนองรวมสายใยตานภัยยาเสพติด
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
3.2.3.5 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก
อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
3.2.3.6 ปฏิทินการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
3.2.4.1 โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารยผองใส สินธุสกุล
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.4.2 โครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน
3.2.5.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
3.2.5.2 หัวขอ ทานไดอะไรจากการเขารวมโครงการ ในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รกั ”
3.2.6.1 รายงานการประชุมโปรแกรมฯ
3.2.6.2 เลมแผนธุรกิจของนักศึกษา

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
(อ.ภาวนา บํารุงสุข)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ

องค์ประกอบที การวิจยั
ตัวบงชี้ที่ 4.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไปไม มี ร ะบบและกลไก
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน บริ ห ารงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค เ ป น ของ
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่ โปรแกรม แตไดใช ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
กําหนด
หรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ โดย
กํา หนดไวใ นแผนยุท ธศาสตรข องคณะวิ ท ยาการ
จัด การ หลัก ฐาน คื อยุ ท ธศาสตร ค ณะ (4.1.1.1.)
เพื่อใหบ รรลุเ ปาหมายตามแผนของคณะจึง มีร อง
คณบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง หลัก ฐาน คือ
ภาระงานของผูบริห ารคณะ (4.1.1.2.)และมีระบบ
การวิจัย หลักฐาน คือคูมือระบบและกลไกบริหาร
งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ข องคณะวิ ท ยาการ
จัดการ(4.1.1.3.)
2 มี ก ารบู ร ณาการกระบวนการวิ จั ย หรื อ งาน โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไปมี ก ารบู ร ณาการ
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในวิชา
องคการและการจัดการ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับ
งานวิจัยและ มคอ.3 วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ(4.1.2.1.)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
3 มีก ารพัฒ นาศั ก ยภาพดา นการวิ จัย หรื องาน โปรแกรมการจัด การทั่ วไป ส ง เสริม ให อ าจารย ใ น
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ โปรแกรมไปอบรมการทํ า วิ จั ย หลั ก ฐาน เอกสาร
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เกี่ยวกับการเขาอบรมของคณาจารยโ ปรแกรมการ
จัดการ(4.1.3.1.) และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิ จั ย แก อ าจารย หลั ก ฐาน คู มื อ จรรยาบรรณ
(4.1.3.2.)
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน โป รแกร มก าร จั ด กา ร ทั่ ว ไป ไม มี กา รจั ดส ร ร
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
งบประมาณแตขออางอิง การสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสนับสนุนทุน
วิจัยไวทุกป หลักฐาน คือหนาเว็บไซตของสถาบันวิจัย
ฯ (4.1.4.1.)และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย(4.1.4.2)
5 มีก ารสนับ สนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองาน โปรแกรมการจัดการทั่วไป สนับสนุนพันธกิจดานการ
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย วิจัยหรืองานสรางสรรคโดยอางอิงดังตอไปนี้
ในประเด็นตอไปนี้
- โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีหนวยวิจัยฯหลักฐาน
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิ จัยฯ หรือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย(4.1.5.1.)
ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ - โปรแกรมการจั ดการทั่ว ไป ยัง ไมมีแหล ง ค นคว า
สนับสนุนการวิจัยฯ
ข อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย ฯ เป น ของตั ว เองแต ข อ
- หองสมุดหรือแหลง คนควาขอมูล สนับ สนุน อา งอิ ง สํ า นั ก วิท ยบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป น
การวิจัยฯ
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ หลักฐานหนา
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ เว็บไซตสํานักวิทยบริการ (4.1.5.2.)
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี - โปรแกรมการจัดการทั่วไปของอางอิง สิ่งอํานวย
สารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน ความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หองปฏิบัติการวิจัย
ฯ มี ห อ งที่ เ ก็ บ งานวิ จั ย และมี ร ะบบรั ก ษาความ
- กิ จ กรรมวิ ชาการที่ ส ง เสริ ม งานวิจั ยฯ เช น ปลอดภัยควบคุมในหองปฏิบัติการวิจัยของสํานักวิทย
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ การจั ด แสดงงาน บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักฐาน ระบบการยืมสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ คืนหนังสือของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ห รื อ ศ า ส ต ร า จ า ร ย รั บ เ ชิ ญ ( visiting (4.1.5.3.)
professor)
- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจั ด งานวิ ช าการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวของการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค(4.1.5.4.)
6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคของสถาบัน
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
8 มีร ะบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญ ญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพป ญ หาของสั ง คม เพื่ อตอบสนอง
ความต อ งการของท อ งถิ่ น และสั ง คมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีร ะบบและกลไกเพื่ อ
สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม ของใชรวมกับ
คณะวิ ท ยาการจั ด การและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมหลักฐาน คือคูมือระบบ (4.1.8.1.) เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
(4.1.6.2.)เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม(4.1.8.3.) เอกสารเกี่ย วกั บ โครงการ 20
ตําบลผาสุก(4.1.8.4.)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ...6..... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณ สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรู
โดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจั ยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบั น มี ห น ว ยวิ จั ย ฯ ให คํ า ปรึ ก ษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ มีหองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
หรื อการรั ก ษาความปลอดภั ยในการวิ จั ยฯ เช น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย รั บ เชิ ญ (visiting
professor)โดย การไดรั บการสนับสนุนจากคณะ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน
......4.......... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไป โดยมี นโยบายสนั บ สนุ น
นโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
ของโปรแกรมการจั ดการทั่ วไป กั บองค กรภายนอกทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมของ
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน
และลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม อยางตอเนื่องทั้งภายในและภายนอก
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วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ใ ห แ ก
คณาจารย และมีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพืน้ ฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพป ญหาของสัง คม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับ
คณะวิ ท ยาการจั ดการและมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
4.1.1.1. แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูบ ริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.3. คูมือระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
คณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1. เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยและ มคอ.3 วิชาความรูเ บือ้ งตนเกี่ยวกับการ โปรแกรมการจัดการทั่วไป
ประกอบธุรกิจ
4.1.3.1. เอกสารเกี่ยวกับการเขาอบรมของอาจารยโปรแกรมการจัดการ(อ.
โปรแกรมการจัดการทัว่ ไป
หรรษา)
4.1.3.2. คูมือจรรยาบรรณคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
4.1.4.1. เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.1.4.2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.1.5.1. หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตัง้ หนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมการจัดการทั่วไป
4.1.5.2.
4.1.5.3.
4.1.5.4.
4.1.8.1.
4.1.8.2.
4.1.8.3.
4.1.8.4.

หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ
ระบบการยืม-คืนหนังสือของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
คูมือระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย
เว็บไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เอกสารเกี่ยวกับโครงการ 20 ตําบลผาสุก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
:
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การเผยแพร โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไป ยั ง ไม มี ร ะบบและกลไก
ผลงานวิจั ยหรืองานสรางสรรคในการประชุ ม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ ประชุมวิชาการหรือการตีพิม พในวารสารระดับ ชาติห รือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน นานาชาติเปนของโปรแกรมเองแตใช ระบบและกลไกฯของ
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ คณะวิ ทยาก ารจั ดการ และ ระบบ และ กลไก ฯขอ ง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐาน คูมือระบบฯคณะ
วิทยาการจัดการ (4.2.1.1.) หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม(4.2.1.2.)หนัง สือ “เรื่องของการวิจัย ที่
นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสันติ์)(4.2.1.3.)
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห โปรแกรมการจัดการทั่วไป ยัง ไมมี ร ะบบและกลไกการ
และสั ง เคราะห ค วามรู จ ากงานวิ จั ย หรื อ งาน รวบรวม คั ด สรร วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ค วามรู จ าก
สรา งสรรค เพื่ อใหเ ปน องคค วามรู ที่ค นทั่ วไป งานวิจัยหรืองานสร างสรรค แตใชร ะบบและกลไกฯของ
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน คูมือระบบระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสัง เคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (4.2.2.1.) เอกสารที่เกี่ยวกับ
องค ค วามรู ใ หม ใ นการบริ ก ารวิ ช าการและงานวิ จั ย
(4.2.2.2.)
3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก โปรแกรมการจั ด การทั่ ว ไป มี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ ละ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู เผยแพรองคความรูจ ากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
โดยใชระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน
คือหนาเว็บ ไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.3.1.) หนัง สือ
“เรื่องของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา” (ของ อ.พงษสันติ์)
(4.2.3.2.)
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช โปรแกรมการจัดการทั่วไป มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
ให เ กิ ด ประโยชน และมี ก ารรั บ รองการใช สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน
คือ แบบฟอรม รับ รองการนําผลงานวิ จัยไปใชป ระโยชน
(4.2.4.1.)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
5 มีร ะบบและกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิท ธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...4..... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
......4.......... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม

จุดออน
แนวทางแกไข
โปรแกรมการจัดการทั่วไปยังไมมีการคุมครองสิทธิใน คณะวิ ท ยาการจั ด การและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ผลงานวิ จั ยหรื อ งานสร างสรรค ข องอาจารย ข อง นครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริม
โปรแกรมการจัดการทั่วไป
ผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุน
ใหผ ลงานของอาจารยได รับการคุ มครองสิ ทธิ โดย
โปรแกรมการจัดการทั่วไปสนับสนุนนโยบายของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตอไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
4.2.1.1. คูมือระบบฯคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
4.2.1.2. หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.2.1.3. หนังสือ “เรือ่ งของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสนั ติ)์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
4.2..2.1. คูมือระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
หรืองานสรางสรรค
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หมายเลข
4.2.2.2.
4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.4.1.

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

เอกสารทีเ่ กี่ยวกับองคความรูใหมในการบริการวิชาการและงานวิจัย
(หนังสือของสํานักฝกอบรม/สรุปผลงานวิจัย(ขาวหลาม) ของอ.พงษสันติ์)
เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
หนังสือ “เรือ่ งของการวิจัยที่นักวิจัยอยากเลา”(ของอ.พงษสนั ติ)์
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
แบบฟอรมรับรองการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

ชนิดของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้

:
:
:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
ปจจัยนําเขา
ปงบประมาณ
อาจารยดวงใจ คงคาหลวง

เกณฑการประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน.91,439บาท
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก1,100,000 บาท
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมด91,439บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา 13 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา1,191,439 บาท
(1,191,439/13=91,649.15 บาท)
คะแนนที่ได 5 คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
15,000 บาท
91,649.15 บาท
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
เนื่ อ งจากโปรแกรมการจั ดการทั่ วไป มี น โยบาย
สนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริม ความ
รวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และสงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัย ใหอาจารย

คะแนน
........5........ คะแนน

แนวทางเสริม
โปรแกรมการจัดการทั่วไป สงเสริมนโยบายสนับสนุ น
นโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏนครปฐมในการส ง เสริ ม ความร วมมื อระหว าง
นักวิจัยของโปรแกรมการจัดการทั่วไป กับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่
อย างตอเนื่ อง เพื่อพั ฒ นาความรูด านงานวิ จั ย และ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัยใหม ๆ ให
อาจารยในคณะ

จุดออน
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
4.3.1.1
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
4.3.1.1
สัญญาจางที่
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การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางแกไข

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โปรแกรม
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องค์ประกอบที การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1
ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน

:
:
:
:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
ปการศึกษา
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
:

ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
แก สั ง คม และดํ า เนิ น การตามระบบที่ สังคม โดยมีการจัดทําคูมือระบบและกลไกการบริการทาง
กําหนด
วิชาการ (5.1.1.1) และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ตั้งแตการสํารวจความตองการของชุมชน การทําโครงการ
บริก ารวิชาการทั้ ง ที่เ ปนงบประมาณของโปรแกรมและ
หน ว ยงานภายนอกคื อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา การ
สนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมออกไปบริการวิชาการแก
สังคมในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร กรรมการ และ
ที่ปรึกษาหนวยงานตางๆ (5.1.1.2)
2 มีก ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชามีก ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
แกสังคมกับการเรียนการสอน
สังคมกับการเรียนการสอน ไดแกโครงการบริการวิชาการ
ภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม (5.1.2.1) โครงการ
วัดสวยดวย 5 ส.ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพมี
การนํานัก ศึก ษาออกไปบริการวิชาการแกสัง คม โดยการ
ประยุกต กิจกรรม 5 ส. มาใชในโครงการ (5.1.2.2)
3 มีก ารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย
แกสังคมกับการวิจัยโครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒ นาธุร กิจ ขาวหลามเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยไดงบประมาณสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติปงบประมาณ 2555 (5.1.3.1)

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 41

ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสัง คม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
5 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชามีการประเมินผลความสําเร็จ ของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (5.1.4.1)
โปรแกรมวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย (5.1.5.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
.......5......... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชามีจุดแข็ง ในการบริก ารวิชาการคือมี สนับ สนุนสง เสริม ใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็น
บุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆดานและไดทํา ความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
ติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกที่ดี สวนจุดออนก็จ ะเปนการ
เพิ่ม จํานวนโครงการทั้ง ในสว นการเรีย นการสอน
และการวิจัย
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐาน
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล

5.1.1.1 คูมือระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1.1.2 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจในจังหวัด
นครปฐม/ โครงการวัดสวยดวย 5 ส.(งบประมาณโปรแกรมฯ) /
ประกาศใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนป2555 /
สัญญารับทุนวิจัยงบประมาณแผนดินป 2555/จดหมายเชิญเปน
วิทยากรภายนอก /กรรมการภายนอกตางๆ
5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรือ่ งแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วจังหวัดนครปฐม และ มคอ. 3
รายวิชาความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
5.1.2.2 โครงการวั ด สวยด ว ย 5 ส. และมคอ.3 รายวิ ช าเตรี ย มฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
5.1.3.1 โครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ขาวหลามเพื่ อสง เสริม การทอ งเที่ยวจั ง หวั ดนครปฐม/สั ญ ญาทุ น
สนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 2555
5.1.4.1 ผลประเมินการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ การ
เรียนการสอนและการวิจัย โครงการบริก ารวิชาการภายใตงานวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ขาวหลามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐม
5.1.5.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.(หลักการและเหตุผล) /โครงการบริการ
วิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจขาวหลามเพื่อ
สง เสริ ม การท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม (ผลสรุป การบู ร ณาการ
งานวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน )
ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของภาคเอกชน
ภาครัฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน วยงาน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
วิช าชี พ เพื่ อ ประกอบการกํา หนดทิ ศทาง บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะและมหาวิทยาลัย
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ (5.2.1.1)
ตามจุดเนนของสถาบัน
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุม ชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ

3
4
5

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบ ริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ
โดยเชิ ญ วิ ท ยากรเจ าของภาษามาอบรมภาษาอัง กฤษ
ใหกั บ เจ าหน าที่ตํ ารวจภูธ รบางเลนในโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (5.2.2.1) การเปนที่ปรึกษา
ดานบริการทางวิชาการใหกับกรมการทองเที่ยว (5.2.2.2)
นอกจากนั้นเชิญวิทยากรภายนอกมาถายทอดความรูให
นั ก ศึ ก ษาในโครงการต า งๆเช น โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น โครงการผูประกอบการที่ดีเริ่ม
ที่การคนพบตนเอง โครงการอบรมพุทธวิธีในการดําเนิน
ชีวิต เปนตน (5.2.2.3)
มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม(5.2.3.1)
มีก ารนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
(5.2.4.1)
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชนอย า งเป น ทางการ ผ า นวารสารของ
มหาวิทยาลัยและการเขียนบทความวิชาการ (5.2.5.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

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

คะแนน
........5........ คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดย
การสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือชุมชน
กอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผาน
การบริการวิชาการ สวนจุดออนก็จะเปนการที่ยังไม
มีระบบการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน
จุดออน

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1.1 ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของภาคธุรกิจ
และภาครัฐในจังหวัดนครปฐม
5.2.2.1 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสําหรับเจาหนาที่ตํารวจภูธรบางเลน
5.2.2.2 สัญญาจางที่ปรึกษากรมการทองเที่ยว
5.2.2.3 หนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น โครงการผูประกอบการที่ดี
เริ่มที่การคนพบตนเอง โครงการอบรมพุทธวิธีในการ
ดําเนินชีวิต
5.2.3.1 ผลการประเมินของผูเขารวมโครงการ/ผูใชประโยชน
อบรมโครงการบริการวิชาการภายใตงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ข า วหลามเพื่ อ ส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
5.2.4.1 รายงานการประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ
5.2.5.1 หนังสือเรื่องของการที่นักวิจัยอยากเลา และรายงาน
การจัด การความรูเ รื่องการเตรีย มความพร อมของ
ชุมชนทองถิ่นในการเขาสูประชาคมอาเซียน: บทเรียน
และประสบการณจากโครงการบริการวิชาการ
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องค์ประกอบที การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
:
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ทํานุ บํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยกํา หนดไวใ น
คูมือนักศึกษา (6.1.1.1) แผนภูมิแสดงขั้นตอนการ
ดํ า เนิ น งานการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
(6.1.1.2) และกําหนดไวในยุทธศาสตรของโปรแกรม
วิช า และคณะ (6.1.1.3) และได ดํา เนิ นการตาม
ระบบที่กําหนด โดยจัดเปนโครงการและกิจกรรม
เช น โครงการพั ฒ นาวั ด โครงการสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” โครงการจิต
อาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (6.1.1.4)
2 มีก ารบูร ณาการงานดานทํานุบํารุง ศิล ปะและ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปได กํ า หนดให มี
วัฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ยนการสอนและ รายวิชาจริยธรรมทางธุร กิจ ซึ่ง สอดคลองกับ ดาน
กิจกรรมนักศึกษา
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.2.1) และได
บูรณาการ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม
เขากับ การเรียนการสอนในรายวิชาดัง กลาว โดย
กําหนดเปนกิจกรรมในรายวิชาเพื่อใหนักศึก ษานํา
ความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง เชนโครงการ
พัฒ นาวัด โครงการปลูก ปาชายเลน(คลองโคลน)
โครงการสืบ สานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนที่รัก
(6.1.2.2)
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีก ารการเผยแพร
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
กิจ กรรมหรือการบริก ารดานทํานุบํารุง ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมตอสาธารณชน โดยการประชาสัม พันธ
ผานเว็บ ไซต http://msc.npru.ac.th (6.1.3.1)
และประชาสัมพันธผานวารสารเฟองฟา (6.1.3.2)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา จากโครงการ
พัฒ นาวัด โครงการปลูก ปาชายเลน (คลองโคลน)
โครงการสืบ สานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนที่รัก
โดยพิจารณาจากประโยชนของการจัดโครงการและ
ความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมาก
(6.1.4.1)
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา จากผลประเมินข อคิดเห็นบางโครงการผูเ ขารว ม
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ โครงการมีขอเสนอแนะตางๆเชน โครงการสืบสาน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา วัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” 1/ 2555 เสนอ
ใหมีการจัดกิจกรรมดีๆ อยางนี้ตอไปทุก ภาคเรียน
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป ได จั ด ให มี ก าร
ดํา เนิ นการโครงการดั ง กล าวอย างตอ เนื่ อง ผลที่
เกิดขึ้นทําใหนัก ศึก ษา มีความรับ ผิดชอบ มีความ
สํานัก ในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและมี
ความเสียสละมากขึ้น (6.1.5.1)
6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน ยังมิไดดําเนินการ
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

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

คะแนน
.........5...... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
1. มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม
อยางตอเนื่องทุกป และมีงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม
2. มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ออกสูช ุมชนและระดับชาติ
3. มีการจัดโครงการจํานวนมากและในแตละโครงการ
มีความหลากหลาย
4. นักศึกษาใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางเสริม

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปพ.ศ.2555
6.1.1.2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและแผนยุทธศาสตรของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
6.1.1.4 โครงการพัฒนาวัด
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก”
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
6.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุงป
พ.ศ.2554
6.1.2.2 โครงการพัฒนาวัด
โครงการปลูกปาชายเลน(คลองโคลน)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก”
6.1.3.1 http://msc.npru.ac.th
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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หมายเลข
6.1.3.2
6.1.4.1
6.1.5.1

ขอมูลอางอิง
วารสารเฟองฟา
โครงการพัฒนาวัด
โครงการปลูกปาชายเลน (คลองโคลน)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก”
รายงานการประชุม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก” ป 2554
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนทีร่ ัก” ป 2555

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการ
ภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และ ประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในที่เ หมาะสมและ
พัฒ นาการของสถาบัน ตั้ ง แต ร ะดับ ภาควิ ชาหรื อ สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดย
หน ว ยงานเที ย บเท า และดํ า เนิ น การตามระบบที่ กําหนดเปนขั้นตอน (9.1.1.1) จากนั้นมีก ารจัดทํา
กําหนด
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา (9.1.1.2)
และมี ก ารแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นประกั น
คุณภาพการศึกษาทุกตัวองคประกอบ (9.1.1.3)
2 มีก ารกํา หนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่องการ คณะกรรมการบริห ารโปรแกรมวิชาและประธาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ โปรแกรมวิ ช ามี ก ารกํ า หนดนโยบายและใ ห
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
ความสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน โดยแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบ
องค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา (9.1.2.1)มีการแตง ตั้ง คณะกรรมการที่
ประกอบไปดวย ผูใชบัณฑิตและนัก ศึก ษารวมเปน
กรรมการ(9.1.2.2) และมีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาระบบงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและคณะ (9.1.2.3)
3 มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามอั ต ลั ก ษณ ข อง
สถาบัน
4 มีก ารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึก ษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินงานดาน
ภายในที่ ค รบถ ว น ประกอบด ว ย 1) การควบคุ ม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ตั้งแต
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ การควบคุ ม ติดตามการดําเนินงานและประเมิ น
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ คุณภาพโดยกําหนดไวในโครงการ ตาง ๆ มีการระบุ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ กลุ ม เป า หมายที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม/โครงการและ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ไวในโครงการที่จัดเพื่อ
ครบถ ว นตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ พัฒนานักศึกษาทุกโครงการตามปฏิทินโปรแกรมวิชา
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ (9.1.4.1) และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
นําผลการประเมิน
เสนอต อคณะฯและมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก ป ก ารศึ ก ษา
(9.1.4.2) มีการนําผลการประเมินไปทําแผนการ
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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ขอ

เกณฑการดําเนินงาน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน

5

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6

มีร ะบบสารสนเทศที่ ใหขอมูล สนับ สนุนการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายในครบทั้ง 9 องค ป ระกอบ
คุณภาพ

7

มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกั น
คุณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะนัก ศึก ษาผูใชบัณฑิ ต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ของโปรแกรมวิชาตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพปทผี่ านมาเรื่อง
การนําผลการวิจัยมาบูรณาการรวมกับการเรียนการ
สอนในบางรายวิชาเชนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ (9.1.4.3)
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดย
นํ า ผลการประเมิ น รอบป ที่ แ ล ว มาประชุ ม เพื่ อ
ปรับปรุงการทํางานในโปรแกรม ดังนี้ การปรับปรุง
หลักสูตรใหมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลา ดแล ะตา มกร อบม าตร ฐาน คุ ณ วุ ฒิ TQF
(9.1.5.1) สงเสริมใหคณาจารยในโปรแกรมไปอบรม
สั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง (9.1.5.2) ส ง เสริ ม ให
อาจารยไปบริการวิชาการ (9.1.5.3) ปรับปรุงการ
จัดโครงการใหนักศึกษาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน (9.1.5.4) โดย
ทําให มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในขอที่ 7 และ 8
ตามตัวบงชี้ที่ 1.1 (9.1.5.5)
มี website ที่สามารถนําเสนอขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันทั้ง 9
องคป ระกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้ง
ระดับบุคคล โปรแกรมวิชา และคณะฯ โดยสามารถ
เขาไปที่ http.//msc.ac.th (9.1.6.1)
โปรแกรมวิ ช าการจั ดการทั่ว ไปและคณะฯ ได ใ ห
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่จ ะ
สรางใหเ กิดการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู กันในดา นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีการจัดโครงการอบรม
ความรูดานประกันคุณภาพการศึก ษาใหนัก ศึก ษา
ศิ ษ ย เ ก า ผู ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
(9.1.7.1)และแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัว
บง ชี้ใ นการจัดทํา รายงานการประเมิน ตนเองของ
โปรแกรมฯ (9.1.7.2 )
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
8 มีเ ครือข ายการแลกเปลี่ย นเรียนรู ดานการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมกับโปรแกรมวิชาการ
ประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาระหวา งสถาบั น บริหารทรัพยากรมนุษย โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวาง
และมีกิจกรรมรวมกัน
ประเทศ โปรแกรมวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส จั ด
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึก ษา
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) เพื่อใหนักศึกษาสราง
เครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
รวมกันในดานประกันคุณภาพระหวางโปรแกรมวิชา
รวมถึงศิษยเกา ผูสนใจทั่วไป (9.1.8.1)
9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร ใ ห ห นว ยงานอื่ น สามารถนํ า ไปใช
ประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....7... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
1. มีระบบการและกลไกการประกันคุณภาพที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน
2. สามารถสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดา น
การประกันคุณภาพกับบุคคลทีส่ นใจทั่วไป
3. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเปนลําดับ
แรก ๆ และถือปฏิบัติตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน
............4... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
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จุดออน
ยังดําเนินการไมครบทุกขอในบางองคประกอบ

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
9.1.1.1 แผนผังขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเอง (sar12)
9.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูร ับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงชี้โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 20/2556)
9.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูร ับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงชี้โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 20/2556)
9.1.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 26/2556)
9.1.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับโปรแกรมวิชาและคณะ (คําสัง่ คณะวิทยาการจัดการ ที่
27/2556)
9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง(sar12)
9.1.4.3 การบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการและการเรียน
การสอน
9.1.5.1 เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปปรับปรุง
พ.ศ. 2554
9.1.5.2 หลักฐานการไปอบรม,
9.1.5.3 ประกาศผลการใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
บทความบริการวิชาการ
9.1.5.4
9.1.5.5

บันทึกขอเปลี่ยนชื่อโครงการ
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 1.1 ขอ 7 และ ขอ 8

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ
อาจารยสิรพิ งศ ไชยชนะ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
อาจารยสิรพิ งศ ไชยชนะ
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หมายเลข
ขอมูลอางอิง
9.1.6.1 หนา website http.//msc.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
9.1.7.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) สําหรับนักศึกษาชั้นป 4
โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
9.1.7.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูร ับผิดชอบองคประกอบและตัว
บงชี้โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป(คําสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 20/2556)
9.1.8.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) สําหรับนักศึกษาชั้นป 4
โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบการอบรม

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารยผองใส สินธุสกุล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยผอ งใส สินธุสกุล
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องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี ( D)”
ตัวบงชี้ที่ 10.1
:
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น
เกณฑมาตรฐาน
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีแผนพัฒนาโปรแกรมฯ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
ในแผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (10.1.1.1) มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบและ
ติดตาม สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบุคคล (10.1.1.2)
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปไดจัดโครงการผูใหยอม
ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจาก เปนที่รักเพื่อใหนัก ศึก ษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวัน
ยาเสพติด
พฤหัสบดี โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารนอกสถานที่ค ายจริ ย ธรรมเพื่อ พัฒ นา
นักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม (10.1.2.1) มีกิจกรรม
ดานประชาธิปไตย เชน การเลือกทีมบริหารหองของแต
ละหมูเรียน (10.1.2.2) มีลานกิจกรรมตานยาเสพติด
เพื่อใหนักศึกษาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรม
บายศรีรับนองของแตละโปรแกรมวิชา (10.1.2.3)
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ให คณะฯ มีก ารพั ฒ นาคณาจารย และบุค ลากรทางการ
มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
ศึกษาของคณะและคณาจารยในโปรแกรมการจัดการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
ทั่วไป บุคลากรของคณะฯ ใหมีองคความรูและทัก ษะ
การปฏิบั ติง านเพื่ อการพัฒ นาสถานศึก ษา 3 ดี (3D)
อยางมีคุ ณภาพ โดยได จัดโครงการอบรมการจัดการ
ความรู แ ละการประกั น คุ ณ ภาพและแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) (10.1.3.1)
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
โปรแกรมฯ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)โดยสงนักศึกษา
และบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน
รวมกิจกรรมรณรงคประชาธิปไตย (10.1.4.1) รวมงาน
กับกองพัฒ นานัก ศึก ษาในการจัดกิจ กรรมตาง ๆ ตาม
ปฏิทินของกองพัฒนาฯ (10.1.4.2)
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไปร ว มกั บ คณะฯและ
มหาวิทยาลัย รวมกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมสง เสริม ใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึ ก ษา 3 ดี (3 D) โดยมี ก ารกํ า หนด
กิจกรรมเปนกิจกรรมบังคับสําหรับนักศึกษาที่จะตองเขา
รวมทุก คน ทุก ชั้นป เชน กีฬาเฟรชชี่ตอตานยาเสพติด
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (10.1.5.1) กิจกรรมเกี่ยวกับ
ผูนํา เชน การเลือกตั้งนายกสโมสร (10.1.5.2)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ.....5... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมการจัดการทั่วไปมีกระบวนการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกดานเพื่อ
สนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

จุดออน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
..........5...... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมการจัดการทั่วไปควรจัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมดานภูมิคุมกันยาเสพติดและสงเสริม
ประชาธิปไตยเพิม่ มากขึ้น

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีการประชุมคณาจารยในโปรแกรมเปนประจําและวางแผนงานควบคูกับกิจกรรมของนักศึกษาในการ
สราง 3D ในสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
10.1.1.1 ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
10.1.1.2 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการแตงตั้งผูรบั ผิดชอบดานนโยบาย 3 ดี
10.1.2.1 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
10.1.2.2 ปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการทั่วไป
บัตรเลือกตัง้ ทีมบริหารหอง
10.1.2.3 ภาพลานกิจกรรมตานยาเสพติด
10.1.3.1 โครงการอบรมการจัดการความรูและการประกันคุณภาพและ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี(3D)
10.1.4.1 รวมกิจกรรมรณรงคประชาธิปไตย
10.1.4.2 รวมงานกับกองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมตางๆตาม
ปฏิทินฯ
10.1.5.1 กีฬาเฟรชชี่ตอตานยาเสพติดสําหรับ น.ศ.ปที่ 1
10.1.5.2 กิจกรรมเกี่ยวกับผูนํา “การเลือกตัง้ นายกสโมสร”

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารยผองใส สินธุสกุล
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ประเภทของตัวบงชี้ :
ผลผลิต
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ดาน
มีการดําเนินการ 2 ดาน
มีการดําเนินการ 3
ดาน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย

2 เรื่อง

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย

5 เรื่อง

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคมุ กันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด

2 เรือ่ ง

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ...3.. ดาน

คะแนน
.....5....... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมการจัดการทั่วไปมีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย โปรแกรมการจัดการทั่วไปควรจัดใหมีกจิ กรรม
สถานศึกษา 3 ดี ครบทัง้ 3 ดาน
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ใหเพิ่มมากขึ้น
จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
10.2.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาป
การศึกษา 2555
10.2.1.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก
ภาพถายวันไหวครู
ภาพถายหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพอ
โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
10.2.1.3 โครงการพี่ปนนองรวมสายใยตานภัยยาเสพติด
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หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
กองพัฒนากิจการนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ตารางที่ ส.1 : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1)

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่

1.1
2.1
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2

เปาหมาย
6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
15,000 บาท
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
2 ดาน

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
6 ขอ (1,2,3,4,5,6)
6 ขอ (1,2,3,4,5,8)
4 ขอ ((1,2,3,4)
1,191,439
91,649.15
13
5 ขอ (1,2,3,4,5)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
7 ขอ (1,2,4,5,6,7,8)
5 ขอ (1,2,3,4,5)
3 ดาน

บรรลุ
เปาหมาย
=บรรลุ
=ไมบรรลุ











คะแนน
ประเมิน








5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
4.00
4.00
5.00

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานที่เปนขอ ใหระบุดวยวาไดขออะไรบาง เชน ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
(1,3,4,5,6)
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ตารางที่..... : สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
องคประกอบ
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
สกอ.
คุณภาพ
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9

5.00
5.00
4.50
4.34
5.00
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

4.71

ดีมาก

ตารางที่..... : สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และ รัฐบาล
สมศ.
รัฐบาล
องคประกอบคุณภาพ
สกอ.
องคประกอบที่ 1
5.00
องคประกอบที่ 2
5.00
องคประกอบที่ 3
4.50
องคประกอบที่ 4
4.34
องคประกอบที่ 5
5.00
องคประกอบที่ 6
5.00
องคประกอบที่ 9
4.00
องคประกอบที่ 10
5.00
คะแนนทุกองคประกอบ
61
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ผลการประเมิน
4.71
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หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ.
ที่ 15 มาคํานวณ

รวมทุกตัวบงชี้
5.00
5.00
4.50
4.34
5.00
5.00
4.00
5.00
71
4.44
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ตารางที่..... : ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ส.2)
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ตารางที่ ... : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
รวม
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O

รวม

ไมนําตัวบงชี้ สมศ. ที่
15 มาคํานวณ
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ตารางที่.... : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สมศ. ที่
15 มาคํานวณ

ตารางที่..... : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน
การประเมินเฉลี่ย เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
I P O รวม 2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1)ดานกายภาพ
(2)ดานวิชาการ
(3)ดานการเงิน
(4)ดานการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ

เฉลี่ยรวมตัวบงชี้มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิตบัณฑิต
(2)ดานการวิจัย
(3)ดานการใหบริการ
(4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมตัวบงชี้มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
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ภาคผนวก
(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงตั้ง และเอกสารอื่นๆ)

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 63

ขอมูลพื้นฐาน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเี ฉพาะแผน ก
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเี ฉพาะแผน ข
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทงั้ แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

1

(สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทัง้ หมด
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจง
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
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- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ ดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด

1

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบั การรับรองหลักสูตร
จากองคกรวิชาชีพทั้งหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงั ไมไดรับอนุมตั ิตามกรอบ TQF แต
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถวน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 65

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป)
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผล
การประเมินตามตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบ
ทุกตัวบงชี้
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
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- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิ านจริง
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
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(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่
ผานมา
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนกั ศึกษา
(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่ หมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)
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(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิง่ อํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปอ งกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรือ่ งการมีงาน
ทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูท ี่ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทํากอนเขา
ศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกจิ การของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
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(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF
(REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ ปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย]
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสสู าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพ
เผยแพร (ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบั ในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับ
ที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทเี่ ผยแพร (ผลงานของผูส ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษา
ที่เปนวงรอบประเมิน)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทมี่ ีการยืน่ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษาตอ)
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ ฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษาตอ)
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีม่ ีชื่อปรากฎ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับ
ที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ
- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิทสี่ ถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของ
ชิ้นงาน)
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ ภาสถาบัน
อนุมัติ
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน
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(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ ภาสถาบัน
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ทั้งหมด
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่ วกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขาสอบภาษาตางประเทศทัง้ หมด
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญีป่ ุน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีทกี่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางทีก่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนทีก่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาฟลิปโ นที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามลายูทกี่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียทีก่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
อื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 78

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรับการตรวจประเมินเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
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คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และโปรแกรมวิชา

คําสั งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที 329/2556
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานทีกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ดาํ เนินการให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื องได้มาตรฐานตามทีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพือรองรั บการ
ประเมินคุณภาพการศึ กษาจากต้นสังกัดและหน่ วยงานภายนอก จึ งแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านการ
จัดการความรู ้ แ ละงานประกันคุ ณภาพการศึ กษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และ
สถาบันฯ ประจําปี การศึกษา 2555 ดังนี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
3. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
4. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารย์วรี ะศักดิ
ชืนตา
6. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
7. อาจารย์ธีระศักดิ
ธรรมบํารุ ง
8. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
9. นายศักดิสกุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สี สุข
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องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์
แสงสุ ขเอียม
2. อาจารย์ชลิดา
ตระกูลสุ นทร
3. อาจารย์ดร.อรุ ณรัตน์
สัณฐิติกวินสกุล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รัตนา
เศรษฐชาญวิทย์
5. อาจารย์กมลพร
สวนทอง
6. อาจารย์สุธิดา
ทิพยโส
7. อาจารย์วนิดา
ไชยชนะ
8. อาจารย์ผาณิ ต
ลักษมีธนสาร
9. อาจารย์ธานิล
ม่วงพูล
10. อาจารย์ขนิษฐา
เจริ ญพานิช
11. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
12. นางสุ กญั ญา
ทับทิม
13. นายธนพล
สุ นทรกิดาการ
14. นางกรรณิ กา
กล่อมวิจิตร
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. อาจารย์อนัญญา
ทองสิ มา
3. อาจารย์อษุ า
พันธ์ฤทธิ ดํา
4. อาจารย์วรารัตน์
สานนท์
5. อาจารย์ปริ พสั
ศรี สมบูรณ์
6. อาจารย์สุธินนั ท์
พิเชษฐพิริยะ
7. นายอาทิตย์
โพธิ เงินงาม
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ วมิ ล
เรื องศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะ
โควินท์ทวีวฒั น์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
6. อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง
เฮงพระพรหม
7. อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
8. อาจารย์อษุ ณีย์
ภักดีตระกูลวงศ์
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ประธานกรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. อาจารย์กีรติ
เกิดศิริ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภส่ งผล
11. นายอลงกรณ์
รุ ผกั ชี
12. นางสาวอรุ ณี
เชือแก้ว
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
1. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง
2. อาจารย์ธนั ยนันท์
ศรี พนั ธ์ลม
3. อาจารย์ศุภรัตน์
ทัศน์เจริ ญ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
5. อาจารย์ผาณิ ต
งามสัมฤทธิ
6. ดร.สาโรจน์
เพชรมณี
7. อาจารย์สมเกียรติ
ช่อเหมือน
8. อาจารย์วโิ รจน์
บัวงาม
9. นายภูมศิ กั ดิ
อําคา
10. นางกรรณิ กา
กล่อมวิจิตร
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. อาจารย์อนัญญา
ทองสิ มา
3. อาจารย์ประภาพรรณ
เพียรชอบ
4. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
5. อาจารย์สุขสวัสดิ
แซ่ ลิ ม
6. อาจารย์ปถมาภรณ์
ไทยโพธิ ศรี
7. นายอาทิตย์
โพธิ เงินงาม
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์ศิริชยั
โสภา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว
4. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
5. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
6. นายชิตพงษ์
คล้อยอรุ ณ
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องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์สมบัติ
หทัยรัตนานนท์
2. นางขวัญสุ มน
สี เหลือง
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ไพศาล
สิ มาเลาเต่า
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
3. อาจารย์บุญชะนะ
วาราชะนนท์
4. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
5. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
6. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
7. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
8. อาจารย์สุพชิ ฌาย์
จันทร์ เรื อง
9. อาจารย์โสภาพรรณ
สุ วรรณสว่าง
10. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
12. นายชัยฤทธิ
ประสิ ทธิ ศีลสุ ข
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
3. อาจารย์ธนั ยนันท์
ศรี พนั ธ์ลม
4. อาจารย์อษุ า
พันธ์ฤทธิ ดํา
5. อาจารย์วรารัตน์
สานนท์
6. อาจารย์ปริ พสั
ศรี สมบูรณ์
7. อาจารย์สุธินนั ท์
พิเชษฐพิริยะ
8. นายศักดิสกุล
คลังชะนัง
9. นางสุ กญั ญา
ทับทิม
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
1. อาจารย์อวยไชย
2. อาจารย์ ดร.บรรณทัศน์
3. อาจารย์ไกยสิ ทธิ
4. อาจารย์ศุภกฤษ
5. อาจารย์สุพชิ ฌาย์
6. อาจารย์นภดล
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อินทรสมบัติ
สร้อยระย้า
อภิระติง
นาคป้ อมฉิ น
จันทร์ เรื อง
ผูม้ ีจรรยา
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7. อาจารย์สมเกียรติ
8. อาจารย์ธานิล

ช่อเหมือน
ม่วงพูล

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.จักพงษ์
แก้วขาว
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณ์ทิพย์
แสงสุ ขเอียม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วมิ ล
เรื องศรี
4. อาจารย์พฤกษ์
โปร่ งสําโรง
5. อาจารย์ธีระศักดิ
ธรรมบํารุ ง
6. อาจารย์ ดร.อรุ ณรัตน์
สัณฐิติกวินสกุล
7. อาจารย์ภคั ศุภร
กาญจนกุล
8. อาจารย์อกนิษฐ์
ศรี ภธู ร
9. อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์
สุ ขรัตน์
10. อาจารย์ ดร.กีรติ
เกิดศิริ
11. อาจารย์ธนั ยนันท์
ศรี พนั ธ์ลม
12. อาจารย์ ดร.วริ นทร์
ศรี ปัญญา
13. อาจารย์อนัญญา
ทองสิ มา
14. อาจารย์ศุภรัตน์
ทัศน์เจริ ญ
15. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
16. อาจารย์ ดร.ญาณิ กา
วัชรเทวินทร์ กลุ
17. อาจารย์ ดร.เอกราชันย์
ไชชนะ
กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
2. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
3. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
4. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
5. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์ผาณิ ต
งามสัมฤทธิ
2. อาจารย์กมลพร
สวนทอง
3. อาจารย์เพ็ญพักตร์
แกล้วเดชศรี
4. อาจารย์ศรัณยา
จังโส
5. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
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กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. อาจารย์ภารณี
นิลกรณ์
7. อาจารย์ปรี ชา
แจ่มวิถีเลิศ
8. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
9. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
10. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
3. อาจารย์ศรัณยา
จังโส
4. อาจารย์พุฒิยา
รัตนศิริวฒั น์
5. อาจารย์อษุ า
พันฤทธิ ดํา
6. อาจารย์วาริ ศา
เพชรธีรานนท์
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
2. อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์
ป้ อมปราณี
3. อาจารย์ประพันธ์
ขันติธีระกุล
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย์เพ็ญพักตร์
แก้วเดชศรี
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
3. อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์
ป้ อมปราณี
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
5. อาจารย์อุกฤษฏ์
อําไพพันธุ์
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ประภาพรรณ
เพียรชอบ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ัติ
จันทรทรัพย์
3. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
4. อาจารย์ ดร.นิตยา
จันกา
5. อาจารย์ภารณี
นิลกรณ์
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
2. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
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3. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
4. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุ ง
2. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
3. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
อู่สุวรรณ
4. อาจารย์สุธรรมา
พิสุทธิ โสภณ
5. อาจารย์พุฒิยา
รัตนศิริวฒั น์
6. อาจารย์เปรมสุ ข
ใจภักดี
7. อาจารย์ขนิษฐา
เจริ ญพานิช
กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีระ
กาญจนสิ นธุ
2. อาจารย์เจษฎา
ปริ ตาโพธิ
3. อาจารย์อุมาพร
ปฏิพนั ธ์ภูมิสกุล
4. อาจารย์อดิสร
แก้วภักดี
5. อาจารย์เฉลิมชนม์
ตังวชิรพันธุ์
6. อาจารย์หฤทัย
ดิ นสกุล
7. อาจารย์บญั ชา
หิรัญสิ งห์
8. อาจารย์เสาวนีย์
สันติวงศ์
9. อาจารย์ขนิษฐา
แซ่ ลิ ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์สิริพงษ์
ไชยชนะ
3. อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
พงศ์สิทธิ กาญจนา
2. อาจารย์วลั ลภา
วิชะยะวงศ์
3. อาจารย์ ดร.ดาริ นทร์
โพธิ ตังธรรม
4. อาจารย์วรี ศักดิ
นาชัยดี
5. อาจารย์ณฐั ชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. อาจารย์จุฑามาศ
ศรี ชมภู
7. อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข
2. อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
3. อาจารย์วมิ ลรัตน์
ศรี รัตนกุล
4. อาจารย์สุประวีณ์
ศิรินุกุลวัฒนา
5. อาจารย์กสมล
ชนะสุ ข
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
2. อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารย์สุทศิ า
ไพบูลย์วฒั นกิจ
4. อาจารย์ดวงใจ
คงคาหลวง
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์ไพโรจน์
ร่ มบารมี
2. อาจารย์ณชั ชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารย์สมพล
สุ ขเจริ ญพงษ์
4. อาจารย์พงษ์สันติ
ตันหยง
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์จนั ทนา
พงศ์สิทธิ กาญจนา
2. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี
3. อาจารย์ชนพงษ์
อาภรณ์พศิ าล
4. อาจารย์ชญาพรรธณ์
หาญสวัสดิ
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์จรี วรรณ
นกเอียงทอง
3. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
4. อาจารย์อฏั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ฉิ มะสังคนันท์
2. อาจารย์บุษบงค์
สุ วรรณะ
3. อาจารย์วรี กิจ
อุฑารสกุล
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
2. อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
3. นางสาวสร้อยมณี
เดชะ
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ผอ่ งใส
สิ นธุสกุล
2. อาจารย์ณฐั วรรณ
สมรรคจันทร์
3. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา
4. อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
5. อาจารย์ณชั ชา
6. อาจารย์วรี ศักดิ
7. อาจารย์ทิวาพร
8. อาจารย์ ดร.มาริ ษา

บัวเวช
ประทุมสุ วรรณ
รุ จิโชค
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
ทรายเมืองปั ก
สุ จิตวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1. อาจารย์สมพล
2. อาจารย์ณฐั ชามญฑ์
3. อาจารย์พนั ธิการ์
4. อาจารย์จีรวรรณ
5. อาจารย์อฏั ศณี
6. อาจารย์กิตติพงษ์
7. อาจารย์มาลินี
8. อาจารย์กสมล
9. อาจารย์ขวัญยุพา

สุ ขเจริ ญพงษ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
วัฒนกุล
นกเอียงทอง
เพียรเจริ ญวงศ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
นาคใหญ่
ชนะสุ ข
ศรี สว่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย
สหกุลบุญญรักษ์
รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หนา 89

5. อาจารย์นุสรา
6. อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์
7. อาจารย์วมิ ลรัตน์
8. อาจารย์สุประวีณ์
9. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
10.
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารย์พิมพ์นารา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
3. อาจารย์ ดร.ปาริ ชาติ
4. อาจารย์วรี กิจ
5. อาจารย์สุทศิ
6. อาจารย์สมใจ
7. อาจารย์ไพโรจน์
8. อาจารย์บุษบงค์

เจนลาภวัฒนกุล
ภูติจนั ทร์
ศรี รัตนกุล
ศิรินุกุลวัฒนา
ศิลธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุษย์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
2. อาจารย์จุฑามาศ
ศรี ชมภู
3. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. อาจารย์ศานติ
2. อาจารย์ ดร.สุ เมธี
3. อาจารย์ธนาณัติ
4. อาจารย์ณฐั วรรณ

ดิฐสถาพรเจริ ญ
วงศ์ศกั ดิ
กล้าหาญ
สมรรคจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี
3. อาจารย์ ดร.ไพรัช
4. อาจารย์ ดร.แสงแข
5. อาจารย์ ดร.ดาริ นทร์

พงศ์สิทธิ กาญจนา
แก้วมณี
มากกาญจนกุล
บุญศิริ
โพธิ ตังธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อาจารย์จนั ทนา
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พงษ์สันติ
อาจารย์ดวงใจ
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์หรรษา
อาจารย์ผอ่ งใส

พงศ์สิทธิ กาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิน
คล้ายจันทร์ พงษ์
สิ นธุสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ)
1. อาจารย์วลั ลภา
วิชะยะวงศ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธนพล
ฐานาริ ยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
บุญทานนท์
2. อาจารย์ชญาพรรธณ์
หาญสวัสดิ
3. อาจารย์ภาวนา
บํารุ งสุ ข
4. อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ไตรภพ
สุ วรรณศรี
2. อาจารย์ธชั วรรธน์
หนูแก้ว
3. อาจารย์พิบูลย์
มังกร
4. อาจารย์สาวิตรี
ตนสาลี
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์ผสุ ดี
ปทุมารักษ์
2. อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว
3. อาจารย์ธารา
จันทร์ อนุ
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ธงชัย
ศรี เมือง
2. อาจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์
3. อาจารย์พรรณระพี
บุญเปลียน
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์วลัยลักษณ์
อมรสิ ริพงศ์
2. อาจารย์กนกเนตร
วรวงษ์
3. อาจารย์วลีรัตน์
เล้าอรุ ณ
4. อาจารย์ปิยนาถ
อิ มดี
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
1. อาจารย์นุชรี
บุญศรี งาม
2. อาจารย์เก่งกาจ
ต้นทองคํา
3. อาจารย์พิมพ์ชนก
มูลมิตร
4. อาจารย์พิสิฐ
สุ ขสกล
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ญาณภัทร
ยอดแก้ว
2. อาจารย์วงศ์ระวิทย์
น้อมนําทรัพย์
3. อาจารย์วรชิน
มังคัง
4. อาจารย์สมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารย์จกั ษ์
จินดาวัฒน์
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์ไตรภพ
สุ วรรณศรี
2. อาจารย์เนตรนภา
วรวงษ์
3. อาจารย์อญั ชนา
สุ ตมาตร
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์ณฐั กฤตา
บุญบงกชรัตน์
2. อาจารย์นาฏนภา
โพธิ เรื อง
3. อาจารย์ธชั ริ น
บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์
4. อาจารย์ถริ นันท์
ประทุม
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ภรสรัญ
แก่นทอง
2. อาจารย์นาฏนภา
โพธิ เรื อง
3. อาจารย์กรรณิ การ์
สุ วรรณศรี
4. อาจารย์จิรศุภา
ปล่องทอง
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ธงชัย
ศรี เมือง
2. อาจารย์ศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารย์มิ งฟ้ า
สุ ริโยดร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารั กษ์ ศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ
2. อาจารย์ไพโรจน์
3. อาจารย์นุชรี
4. อาจารย์นิพา
5. อาจารย์วลัยลักษณ์
6. อาจารย์สมปอง
7. อาจารย์ถรี นันท์
8. อาจารย์ธีระพงษ์
9. อาจารย์ธารา

ปริ สุทธกุล
แก้วเขียว
บุญศรี งาม
ผลสงเคราะห์
อมรสิ ริพงศ์
มิสสิ ตะ
ศรี สวัสดิ
นพเก้า
จันทร์ อนุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชารั ฐประศาสนศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.มนูญ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กณั ฑ์ธิมา
3. อาจารย์ ดร.วัฒนา
4. อาจารย์ ดร.รุ่ งนภา
5. อาจารย์ไตรภพ
6. อาจารย์กรรณิ การ์
7. อาจารย์ธิดารัตน์
8. อาจารย์นภู
9. อาจารย์สมยศ
10. อาจารย์ธนปพน
11. อาจารย์นิภาพรรณ

จันทรสมบูรณ์
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์
สุ วรรณศรี
สุ วรณศรี
สื บญาติ
วงศ์พนั ธุ์
สื บจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารย์ณฐั กฤตา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
3. อาจารย์ผสุ ดี

บุญบงกชรัตน์
คีรินทร์
ปทุมารักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อาจารย์สัมฤทธิ
อาจารย์นภวรรณ
อาจารย์เชิดศักดิ
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย
อาจารย์ปราณี
อาจารย์กนกเนตร
อาจารย์อินทร์ ธีรา
อาจารย์ศศิธิดา
อาจารย์นารี มา
อาจารย์วลีรัตน์
อาจารย์อรนุช
อาจารย์รุจา
อาจารย์ลลนา
อาจารย์วรัญญา
อาจารย์นุพงษ์
อาจารย์จนั ทรา
อาจารย์เนตรนภา
อาจารย์กสุ ุ มา
อาจารย์เบญจวรรณ
นางสาวฐิติมา

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
1. อาจารย์สนธยา
2. อาจารย์นาฎนภา
3. อาจารย์นเรศ
4. อาจารย์พงษ์บวร
5. อาจารย์ธีรศักดิ
6. อาจารย์ ดร.ปิ ยะพร
7. อาจารย์อุมาพร
8. อาจารย์ฉลองบูรณ์
9. อาจารย์ธชั ริ น
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ทองสิ มา
โชติกะมงคล
ชืนตา
วรจิตติพล
สี นาค
วรวงษ์
ปั ชชา
สาหร่ ายวัง
แสงวิมาน
เล้าอรุ ณ
เอกพงษ์เผ่า
สุ ขพัฒน์
ปฐมชัยวัฒน์
ปรี ดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
สวยสี
พิทกั ษ์วงศ์
เปล่งขํา
สะอาดชูชม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โจมกัน
โพธิ เรื อง
ชูดวง
ประสู ตร์ แสงจันทร์
ลีละพัฒนา
ตันณี กุล
สิ ทธิ บูรณาญา
เพ็งลํา
บุญฤทธิ รุ่ งโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารย์จิรศุภา
2. อาจารย์ศิวพร
3. อาจารย์วรรษมน
4. อาจารย์วริ ิ ยา
5. อาจารย์ปทิตตา
6. อาจารย์เนตรนภา
7. อาจารย์มิ งฟ้ า
8. อาจารย์จินตนา
9. อาจารย์เตือนใจ
10. อาจารย์ปรี ชา
11. อาจารย์ธงชัย
12. อาจารย์นงนุช
13. อาจารย์ชวนพิศ

ปล่องทอง
โกศิยะกุล
เพียรเสมอ
วิริยารัมภะ
พูพะเนียด
วรวงษ์
สุ ริโยดร
เหลือล้น
คดดี
เสื อพิทกั ษ์
แซ่ เจีย
ยังรอด
สิ ริพนั ธนะ

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

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารย์การุ ณย์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย
3. อาจารย์วรชิน
4. อาจารย์ไพรัช
5. อาจารย์ศราวุธ
6. อาจารย์จกั ษ์
7. อาจารย์สรายุทธ์
8. อาจารย์พรรณระพี
9. อาจารย์อญั ชนา

ด่านประดิษฐ์
กงตาล
มังคัง
ดํารงกิจถาวร
วิวรรณ
จินดาวัฒน์
โชติรัตน์
บุญเปลียน
สุ ตมาตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทียว
1. อาจารย์ ดร.นิพล
เชือเมืองพาน
2. อาจารย์มสั ลิน
บัวบาน
3. อาจารย์ถริ นันท์
ประทุม
4. อาจารย์อารี รัตน์
ฟั กเย็น
5. อาจารย์วงศ์ระวิทย์
น้อมนําทรัพย์
6. อาจารย์พิมพ์ชนก
มูลมิตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารย์ปิยะวรรณ
2. อาจารย์พิบูลย์
3. อาจารย์วชั รพล
4. อาจารย์สหะ
5. อาจารย์นพรัตน์
6. อาจารย์สมโชค
7. อาจารย์อลงกรณ์
8. อาจารย์มนตรา
9. อาจารย์ ดร.วิรัตน์
10. อาจารย์เก่งกาจ

ปิ นแก้ว
มังกร
หงส์ ทอง
พุกศิริวงศ์ชยั
กุมภะ
เนียนไธสงค์
ศุภเอม
ตรี ชนั
ปิ นแก้ว
ต้นทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมสั งคมศึกษา
1. อาจารย์ ดร.สุ พชิ ฌาย์
2. อาจารย์มนตรี
3. อาจารย์วรากรณ์
4. อาจารย์ญาณภัทร
5. อาจารย์พิสิฐ
6. อาจารย์เศรษฐพงษ์
7. อาจารย์ยศพงษ์
8. อาจารย์ปัญญา
9. อาจารย์ธิติพงศ์
10. อาจารย์วลั ลี
11. อาจารย์จิตรภณ
12. อาจารย์กนกอร

จินดาวัฒนภูมิ
วิวาห์สุข
พูลสวัสดิ
ยอดแก้ว
สุ ขสกุล
ปุจฉาการ
วรรชนะ
รุ่ งเรื อง
มีทอง
นวลหอม
สุ นทร
สว่างศรี

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารย์ภรสรัญ
2. อาจารย์ ดร.สมชาย
3. อาจารย์ธงชัย
4. อาจารย์พีรพัฒน์
5. อาจารย์ศานติกร
6. อาจารย์ปิยนาถ

แก่นทอง
ลักขณานุรักษ์
ศรี เมือง
พันศิริ
พินยงค์
อิ มดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารย์สาวิตรี
2. Ajarn Liu
3. Ajarn Li
4. Ajarn Yu
5. Ajarn Yang
6. Ajarn Wang
7. Ajarn Han
8. อาจารย์อมั พร

ตนสาลี
Fuchao
Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนท์วนิช

กรรมการศูนย์ ภาษา
1. อาจารย์อรนุช
เอกพงษ์เผ่า
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
คีรินทร์
3. อาจารย์รุจา
สุ ขพัฒน์
4. อาจารย์ศศิธิดา
สาหร่ ายวัง
5. นางสาวจิราภา
ศรี เนียม
6. นางสาววิมล
เงินทิพย์
7. นางสาวสิ ริพร
พวงสําลี
8. นายสุ เมธา
บานพริ ง
9. นางสาวสิ นีนาถ
พูลเพิ มพันธุ์
คณะครุ ศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. อาจารย์ชยั ยุธ
มณี รัตน์
2. อาจารย์ธิตริ ัตน์
รุ่ งเจริ ญเกียรติ
3. อาจารย์พนม
จองเฉลิมชัย
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์วริ ัติ
เนตรสว่าง
2. อาจารย์เอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารย์จาํ รัส
อินทลาภาพร
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสอาด
2. อาจารย์อาํ นวย
สอิ งทอง
3. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. อาจารย์รัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารย์เจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย์ ดร.จิติรัตน์
แสงเลิศอุทยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ชนะสิ ทธิ
2. อาจารย์นรี ภทั ร
ผิวพอใช้
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์อาํ นวย
สอิ งทอง
2. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
3. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสะอาด
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. อาจารย์วลิ าสิ นี
ทองแถบ
2. อาจารย์พิชญาภา
ยืนยาว
3. อาจารย์อรพิณ
พัฒนผล
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์ปวรา
ชูสงั ข์
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิ น
2. อาจารย์ปวีณา
ยอดสิ น
องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ณฐั วรรธน์
สถิราวิวฒั น์
2. อาจารย์อาํ นวย
สะอิ งทอง
3. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสะอาด
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรย์ธิติรัตน์
รุ่ งเจริ ญเกียรติ
2. อาจารย์ดรุ ณี
โกเมนเอก
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เรวดี
ศรี เอียมสะอาด
4. อาจารย์เทพยพงษ์
เศษคึมบง
5. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
ยอดสิ น

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารย์ปัณรสี
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชาติ
3. อาจารย์วนิ ยั
4. อาจารย์ชูชีพ
5. อาจารย์ชยั ยุธ
6. อาจารย์ยงยุทธ
7. อาจารย์อาํ นวย
8. อาจารย์เกษม
9. อาจารย์อรรถกร
10. อาจารย์ณฐั วรรธน์

เอียมสอาด
นพคุณ
นุชพิทกั ษ์
คงมีชนม์
มณี รัตน์
ฮิ นเจริ ญ
สะอิ งทอง
สุ ขสมบูรณ์
เวชการ
สถิราวิวฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุวรรณา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพียงจิต
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วริ ยา
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัฐดาว
5. อาจารย์ปวรา
6. อาจารย์วลิ าสิ นี
7. อาจารย์รัตนวรรณ

ไชยะธน
ด่านประดิษฐ์
สมประชา
พิศาลพงศ์
ชูสงั ข์
ทองแถบ
ลิมวัฒนาสมุทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นุตตรา
ตะบูนพงศ์
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
แวววีรคุปต์
2. รองศาสตราจารย์ฐิติวลั ย์
ธรรมไพโรจน์
3. อาจารย์ศิริพร
ฉายาทับ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมกาและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
อังคประเสริ ฐกุล
กรรมการ
3. อาจารย์วริ ยา
จันทร์ ขาํ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
1. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ
ด่านประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์กรวรรณ
สุ วรรณสาร
กรรมการ
3. อาจารย์วชรี กร
สุ วรรณมณี
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สังคมผูก้ าํ กับดูแลและประสานงาน)
1. อาจารย์เอมวดี
เกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์เรี ยม
นมรักษ์
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
อังคประเสริ ฐกุล
กรรมการ
3. อาจารย์วริ ยา
จันทร์ ขาํ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นุตตรา
ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์วไิ ล
ตาปะสี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี รัตน์
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์วนั เพ็ญ
แวววีรคุปต์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ฐิติวลั ย์
ธรรมไพโรจน์
กรรมการ
3. อาจารย์ศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบที 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
2. อาจารย์ณฐั ธยาน์
อังคประเสริ ฐกุล
3. อาจารย์วริ ยา
จันทร์ ขาํ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์พจนีย์
2. นางจรรยา
3. อาจารย์อนัญญา

กงตาล
ร่ มเพชร
ทองสิ มา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํ านักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
2. อาจารย์นารี รัตน์
3. อาจารย์เสวี
4. อาจารย์อวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุ รีรัตน์
7. นางสาวสุ รีพนั ธ์
8. นางสาวเรณุ กา
9. นางสาวกิ งดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม์
12. นายสถาพร
13. นายสุ กกิติ
14. นายเทพฤทธิ
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก

สี ทองสุ ก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
ช้างเขียว
คล้ายสถาพร
ผลเจริ ญ
ปรี ชานุกูล
ฮัวจันทร์
บุญเปลียนพล
เอียมพิทกั ษ์พร
บัวรัตน์
มุสิราช
ตังฤทัยวานิชย์
โพธิ ยาลัย
แพรอัต์
เปล่งเจริ ญศิริชยั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํ านักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย์ ดร.สุ พจน์
2. อาจารย์แพรวพรรณ
3. อาจารย์ ดร.พิชญาภา

เฮงพระพรหม
ตรี ชนั
ยืนยาว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวศิริพร
นางสาววรวรรณ
นายวิรชา
นางสาวยุวพรรณ
นางสาววิศนี
นายประวิทย์
นางสาวหนึงฤทัย
อาจารย์รุจริ าวดี
นางสาวนาฎถยา

ประกอบทรัพย์
ตันสกุล
วิรัชกุล
ผึงทอง
จินดารัตน์
คนเทียง
ศรี สวัสดิ
ธรรมแสง
แดงเย็น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

สํ านักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารย์โสรัจน์
2. นางรัตนา
3. อาจารย์ชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษ์เดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารี รัตน์
9. นางสาวธนวันต์
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน
13. นางสาวสุ วรรณา
14. นางสาวกัญญา
15. นางสาวศิริกนั ยา
16. นางสาวยุวดี
17. นางพรทิพา
18. นางสาวนิรมล

กายบริ บูรณ์
จันทนากร
คงมีชนม์
โรจน์พิทกั ษ์กุล
ก่วยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุ ข
บุตรแก้ว
มนคลํา
มุสิกุล
ลลิตวสุ ภิญโญ
สายสวาท
บ่อยกระโทก
อินทร์ แหยม
ถมทองคํา
ร่ วนลอย
ด้วงพิบูลย์
โชคธนานนท์

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
2. อาจารย์ ดร.สุ เมธี
3. อาจารย์อภินนั ท์

อาลัย
วงศ์ศกั ดิ
จุ่นกรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวเอือมพร
นายจิรันดร
นางสาวพิมลวรรณ
นางสาวสิ ริรัตน์
นางสาวนิลภวิษย์
นางสาวนุชจรี
นางสาวแสงดาว
นายวิฑรู ย์

ศรี สวัสดิ
บูฮ๊ วดใช้
แซ่ เหลียว
เหล่าสิ ม
ทับทอง
สามงามอินทร์
นาคปาน
กล่อกระโทก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าทีดังต่อไปนี
1. กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชีในระดับมหาวิทยาลัย พร้ อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุน้ ให้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
4. เตรี ยมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรี ยมบุคลากร นักศึ กษา เพือรอรั บการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอก
5. ส่ งเสริ มควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
6. จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาละ ๒ ครัง
7. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีได้รับมอบหมายเกียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั ง ณ วันที

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ)
รองอธิ การบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 103

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 104

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 105

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 106

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 107

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 108

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 109

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 110

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 111

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 112

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 113

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 114

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 115

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 116

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 117

รายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ปการศึกษา 2555

หนา 118

