รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR10)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ0 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2552
ระหว่ าง วันที0 1 มิถุนายน 2552 – วันที0 31 พฤษภาคม 2553

รายงานวันที0 30 กรกฎาคม 2553

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ*มเติม ( ฉบับที* 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที*มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั4น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษาใช้ในการบริ หารจัดการและ
ปฏิ บตั ิ งาน ตั4งแต่ ปี การศึกษา 2540 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื* องทุกปี
การศึกษา และ ปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามองค์ประกอบคุ ณภาพและตัวบ่งชี4 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื*อการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็ นทางการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที* 10 ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับ
การประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็ นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั4งแต่วนั ที* 1 มิถุนายน 2552
ถึงวันที* 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นรายงานที*เสนอข้อมูลจํานวน 10 องค์ประกอบ 42 ตัวบ่งชี4 ได้แก่
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนิ นการ องค์ประกอบที* 2 การเรี ยน
การสอน องค์ป ระกอบที* 3 กิ จกรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษา
องค์ป ระกอบที* 4 การวิ จ ัย
องค์ประกอบที* 5 การบริ การวิชาการแก่ สังคม องค์ประกอบที* 6 การทํานุ บ าํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม
องค์ ป ระกอบที* 7 การบริ ห ารและการจัด การ องค์ ป ระกอบที* 8 การเงิ น และงบประมาณ
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี4 ระดับ ≤ 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ ระดับ 1.512.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้ ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนิ นงานของ
คณะได้คุณภาพในระดับดี ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมาก
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 จะเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะ
วิทยาการจัดการ นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษาและ
เพื*อปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานตามพันธกิจของคณะอย่างต่อเนื*องต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์)
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
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ส่ วนที0 1 ข้ อมูลเบือF งต้ นของคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั4งแต่เริ* มใช้พระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ.2547 ซึ* ง
กําหนดบทบาทหน้าที*ของวิทยาลัยครู ให้เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื*น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนือจากครุ ศาสตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทําให้โครงสร้างของ
วิทยาลัยครู เปลี*ยนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิ ดคณะวิชาใหม่ข4 ึนมารองรับได้แก่คณะวิชาวิทยาการจัดการ
และมีพฒั นาการเป็ นลําดับ ดังนี4
ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ* งเกี*ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณ์ข4 ึน แต่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ.2527 เริ* มก่อตั4งคณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ.2528 ตั4งคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็ นทางการ เริ* มมีการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
อย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารท่านแรก ได้แก่ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิO แก้ว ซึ* งดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะ
วิชา และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์ และในช่วงเริ* มต้นมีคณาจารย์ 10 ท่าน
คือ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิO แก้ว อาจารย์อารี ย ์ สิ กขมาน อาจารย์พงษ์ศกั ดิO ปั ญจพรผล อาจารย์พิภพ
สุ วรรณรักษ์ อาจารย์จงจิต ปั ญญชุณห์ อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม อาจารย์สนธยา คงฤทธิO อาจารย์
เจียม เคหะธูป อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่นและ อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์ กุล
ต่อมาได้มีการแบ่งการบริ หารออกเป็ น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจและสหกรณ์
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิ เทศศาสตร์
ตั4งแต่ปี พ.ศ. 2528– 2537 ในส่ วนของการจัดการศึกษานั4น คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้
ดําเนิน การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี4
1. สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
โดยเปิ ดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื*องนับตั4งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็ นต้นมา และตั4งแต่ปีการศึกษา 2533
ไม่มีนกั ศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิ ดสอนมาตั4งแต่ปีการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชา
ต่อไปนี4
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ เปิ ดรับทั4งในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ทั4ง
ภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี4ในปี การศึกษา 2533
2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริ ญญาสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ (ซึ* งได้ปิดรับนักศึกษาตั4งแต่ปีการศึกษา 2532) โดยเปลี*ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
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นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน และตั4งแต่ปีการศึกษา 2539 โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิ ดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ได้เปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั4งแต่
ปี การศึกษา 2532 จนกระทัง* ปี การศึกษา 2536 ได้ปิดโปรแกรมวิชานี4 และเปิ ดรับโปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจระดับปริ ญญาตรี 4 ปี แทน ส่ วนโปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป ระดับปริ ญญาตรี 2 ปี
หลัง ได้เปิ ดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึกษาที* 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลี*ยนรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็ น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี4
1. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจและการจัดการทัว* ไป
2. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )
3. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
6. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
และยังได้เริ* มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ โดยในส่ วนของคณะฯ ได้จดั ทํา
คู่มือการประกันคุณภาพและได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั4งหมด จัดทําคู่มือการศึกษาตนเองและ
คู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพื*อมอบให้แก่นกั ศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย
ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี*ยนแปลงหลักสู ตรใหม่ท4 งั ในส่ วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
และมีการจัดทําคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสู ตรใหม่เป็ นครั4งแรก
ปี พ.ศ. 2544 เปิ ดโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจและการจัดการทัว* ไป (การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) และในปี เดียวกันนี4 คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบตั ิการบัญชี 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2545 เปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ (บธ.บ.) 2 ปี หลังอนุปริ ญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิ ดหลักสู ตรการจัดการทัว* ไป
แขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไปเพียงโปรแกรมเดียว และในปี นี4คณะฯ ได้
สร้างห้องปฏิบตั ิการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง นอกจากนี4 คณะฯ ได้ดาํ เนินการบริ หาร
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) ภายหลังจากที*บริ หารภายใต้ความร่ วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2546 ในระดับปริ ญญาตรี เปิ ดหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์)
และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
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ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป)
โดยจะรับนักศึกษารุ่ นที* 1 ในภาคเรี ยนที* 2 ปี การศึกษา 2547 จํานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2548 เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที* 2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป)
จํานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที* 3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทัว* ไป) จํานวน 2 ห้อง และหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป) สําหรับ
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตรทั4งหมด จํานวน 4 หลักสู ตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตมากขึ4น ดังนี4
1. บริ หารธุ รกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทัว* ไป
สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร สาขาวิ ช าการบัญ ชี สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าการบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวันที* 16 ธันวาคม 2549
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ) ปริ ญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมากขึ4น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวันที* 16 ธันวาคม 2549
3. หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมากขึ4น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมื*อวันที* 25 มกราคม 2550
4. บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) : หลักสู ตรกลาง เมื*อวันที* 8 กุมภาพันธ์ 2551
ปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
หลักสู ตรทั4งหมด จํานวน 4 หลักสู ตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตมากขึ4น ดังนี4
ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําหลักสู ตรใหม่ จํานวน 1 หลักสู ตร 2 สาขาวิชา คือ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต ปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุ รกิ จ
ระหว่ า งประเทศ เพื* อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต มากยิ* ง ขึ4 น โดยสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (สกอ.รับรอง) เมื* อ
วันที* 25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจํานวน 40 ล้านบาท เพื*อก่อสร้างอาคาร
เรี ยนรวมปฏิบตั ิการบัญชีและโลจิสติกส์
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

3

ปี พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่ 2 สาขาวิชาคือหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต ปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ และเพิ*ม
โปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา รวมเป็ น 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื*อให้การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนี4
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
6. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
7. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
8. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
9. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
10. กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
เพิ*มศักยภาพบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาเพื*อการพัฒนาท้องถิ*น
2.2 วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการมุ่งที*จะเป็ นคณะวิชาที*ใช้ความรู ้เป็ นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์
ความรู ้สู่ ชุมชน เพื*อพัฒนาคนและท้องถิ*นให้เป็ นมืออาชี พ
2.3 พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีพนั ธกิจ 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที*มีความรู ้คู่คุณธรรมและเป็ นกําลังหลักของท้องถิ*น
2. สร้างงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้เชิงบูรณาการ
3. บริ การทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทอ้ งถิ*น
4. ทํานุบาํ รุ งศาสนา สร้างเสริ มจริ ยธรรม อนุรักษ์และฟื4 นฟูศิลปะ วัฒนธรรม สิ* งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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2.4 วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที*มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
2. สร้างงานวิจยั และพัฒนางานสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ
3. บริ การทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทอ้ งถิ*น
4. บํารุ งศาสนา สร้างเสริ มจริ ยธรรม อนุรักษ์และฟื4 นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาสู่ การเป็ นองค์กรการเรี ยนรู ้และใช้ความรู ้เป็ นฐานของการพัฒนา
6. บริ หารงานด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ด้ านการผลิตบัณฑิต มุ่ ง เน้ น ขยายการรั บ นั ก ศึ ก ษา ปฏิ รู ป การเรี ยนรู ้ เพื* อ ให้
นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน (Five Domains of Learning) การพัฒนา
นักศึกษาสู่ School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของโปรแกรมวิชา การดําเนิ นการพัฒนา
ศูนย์ช่วยการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
2. ด้ านการวิจัย มุ่งการวิจยั เพื*อสร้างสมองค์ความรู ้ โดยการจัดตั4งหน่วยวิจยั การวิจยั
ร่ วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา-ภาคธุ รกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านงานวิจยั
3. ด้ านการบริ การวิชาการ มุ่งให้บริ การวิชาการทางธุ รกิจทั4งภายในและภายนอก และ
จัดอบรมทักษะวิชาชีพทางธุ รกิจ
4. ด้ านทํานุบํารุ งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาและบัณฑิตดํารงตน
โดยยึดมัน* ประพฤติตนตามหลักศาสนาและส่ งเสริ ม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. ด้ านการบริ หารจัดการ มุ่งบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นําระบบประกัน
คุณภาพและการบริ หาร
2.6 วัตถุประสงค์
1. บัณฑิ ตคณะวิทยาการจัดการมีความรู ้ มี คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5
ด้านและมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา และการสื* อสาร
2. คณะเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู ้ และการวิจยั ด้านการบริ หารจัดการและ
นิ เทศศาสตร์ เพื*อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และการให้บริ การวิชาการแก่
ท้องถิ*น
3. ทรัพยากรของคณะถูกนําไปใช้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. โครงสร้างระบบการบริ หารจัดการที*มีเอกภาพและประสิ ทธิ ภาพ ทั4งในเชิ งนโยบาย
และการปฏิบตั ิ
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5. คณาจารย์และบุคลากรมีศกั ยภาพและคุณวุฒิสูงขึ4นทั4งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุ ดมศึกษาและมีคุณธรรม จริ ยธรรม คารวะธรรม สามัคคี ธรรม สมเป็ น
แบบอย่างที*ดีของนักศึกษาและสังคม
6. มีผลงานวิจยั พื4นฐานและวิจยั ประยุกต์ ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
เพื*อตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ*น
7. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมที*จะได้รับการตรวจสอบ
จากภายในและภายนอก
8. คณาจารย์และบุคลากรมีวฒั นธรรมและมีความรัก สามัคคี ร่ วมกันทํางาน
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ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2552-2556

ปรัชญา
วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ

เป้ าประสงค์

เพิม0 คุณค่ าบุคคลด้ วยการศึกษา สร้ างสมภูมิปัญญาเพือ0 การพัฒนาท้ องถิ0น
มุ่งเป็ นแหล่ งให้ ความรู้ ค่ ูคุณธรรม เพือ0 เป็ นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ ความรู้ ส่ ู ท้องถิ0น เพือ0 พัฒนาคนและท้ องถิ0น
ให้ เป็ นมืออาชี พ
ผลิตบัณฑิตที0มีความรู้
คู่ คุ ณ ธรรมและเป็ น
กําลังหลักของท้ องถิ0น

สร้ างงานวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ เชิ งบูรณาการ

บริการทางวิชาการ
และกระจายโอกาส
ทางการศึกษาแก่
ท้ องถิ0น

ทํานุบํารุ งศาสนา สร้ างเสริม
จริยธรรม อนุรักษ์ และฟืF นฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ0 งแวดล้ อม

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล

1.บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถ ตาม
คุ ณลัก ษณะบัณฑิ ต ที*
พึงประสงค์ของคณะ
2. บัณ ฑิ ต มี ท ัก ษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
ภาษา และการ

1. มีงานวิจยั ที*สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
2. ผลงานวิ จยั เป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนานัก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุค ลากร
และท้องถิ*น
3. อาจารย์และบุคลากรมีศกั ยภาพและ
คุณวุฒิสูงขึ4น
4.สื บ สานสนั บ สนุ น พัฒ นาและวิ จ ัย
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

การให้ บ ริ การ
วิ ช า ก า ร ที*
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความต้ อ งก าร
ของท้องถิ*น

คณาจารย์ บุคลากรและ
บั ณ ฑิ ต ตระหนั ก ใน
คุ ณ ค่ า ท า ง ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ*น

1. บริ หารจัดการมีเอกภาพ
และประสิ ทธิภาพ
2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที*
มีประสิ ทธิภาพ
3.
การบริ ห ารจัด การ
งบประมาณมีประสิ ทธิ ภาพ
ทรัพยากรใช้อย่างคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด

ด้ านการผลิตบัณฑิต
ด้ านการวิจัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ด้ านทํานุบํารุ งศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

ด้ านการบริ หาร

1. ยุทธศาสตร์
ด้ านการผลิต
บัณฑิต

1. ปฏิรูปการเรียนรู้
1.1. ผู้เรียน
1.1.1 มีระบบคัดกรองผูเ้ รี ยน
1.1.2 การปรับฐานความรู ้นกั ศึกษาก่อนเข้าเรี ยน
1.1.3 กําหนดมาตรฐานความรู ้พ4นื ฐานการใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์เบื4องต้น และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.1.4 วางระบบส่งเสริ มให้นกั ศึกษารักการอ่านหนังสื อทั4งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.1.5 ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพื*อให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน (Five Domains of Learning) โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาสู่
School of Business และพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้นของโปรแกรมวิชา
1.2 ผู้สอน
1.2.1 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพผูส้ อนด้านการจัดการเรี ยน การสอน
1.2.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาตําราในแต่ละวิชาให้ได้มาตรฐาน
1.2.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนการทําวิจยั และผลงานทางวิชาการ ดําเนินการพัฒนาศูนย์ช่วยการเรี ยนรู ้
1.2.4 เพิ*มจํานวนอาจารย์ที*มีคุณวุฒิตรงตามสาขาของแต่ละหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที*กาํ หนด
1.2.5 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบอาจารย์ที*ปรึ กษา โดยเน้นให้อาจารย์ที*ปรึ กษามีส่วนร่ วมกับนักศึกษาในการวางแผนการเรี ยนรู ้และการส่งเสริ มนักศึกษา
ตามศักยภาพของนักศึกษา
1.2.6 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพื*อการพัฒนาอาจารย์โดยใช้องค์กรต่างๆ ในท้องถิ*นเป็ นฐาน และเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้โดยตรงให้มากขึ4นเพื*อนักศึกษา
จะได้มีประสบการณ์ตรง
1.3 หลักสู ตร
1.3.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่
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1. ยุทธศาสตร์
ด้ านการผลิต
บัณฑิต

1.4 รู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.4.1 พัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนและระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
1.4.2 สนับสนุนให้นกั ศึกษาร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
1.4.3 บูรณาการคุณธรรมและจริ ยธรรมเข้ากับรายวิชาเพื*อให้บณ
ั ฑิตเป็ นมนุษย์ที*สมบูรณ์โดยสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที*
น่าสนใจตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
1.4.4 พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ เนื4อหาวิชา และบริ บทของผูเ้ รี ยนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
และใช้กิจกรรมเป็ นสื* อ การทํางานวิชาการร่ วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการในรู ปของสหกิจศึกษา รวมถึงการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง
1.4.5 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และสื* อนวัตกรรมทางการศึกษา ให้รวมถึงมีความหลากหลาย ทั4งในรู ปแบบของสื* อและช่องทางการเข้าถึงสื* อ เพื*อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับแหล่งเรี ยนรู ้อื*น การติดตามประเมินผลการสอนและการวัดผลเพื*อเป็ นกลไก
ตรวจสอบคุณภาพ เพื*อเป็ นการสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
1.4.6 สร้างเครื อข่ายคลังสมองในแต่ละด้าน
1.5 ปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้ อมอืน0 ๆ
1.5.1 จัดห้องเรี ยนให้เพียงพอและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะโปรแกรมวิชา
1.5.2 จัดภูมิสถาปั ตย์ให้เอื4อต่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างบรรยากาศการแลกเปลี*ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยน
1.5.3 สนับสนุนให้สาํ นักวิทยบริ การเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ และให้ School of Business เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแหล่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1.5.4 สนับสนุนให้มีศูนย์ผลิตสื* อการเรี ยนการสอน พัฒนาระบบ ICT เพื*อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย
1.5.5 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้กา้ วทันพัฒนาการด้านการสอน และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้โดยให้เทคโนโลยีสมัยใหม่
1.5.6 พัฒนาห้องปฏิบตั ิการให้ทนั สมัยและสิ* งอํานวยความสะดวก
1.5.7 พัฒนาบริ หารจัดการด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพของชีวติ ของ อาจารย์และนักศึกษา เช่น ห้องสุขา โรงอาหาร ห้องเก็บวัสดุ เป็ นต้น
1.5.8 ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการด้านการบริ หารบุคลากร การจัดซื4อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดทํางบประมาณ การติดตามผลและตรวจสอบภายใน
1.5.9 ปรับปรุ งระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมใหม่ สําหรับการบริ หารงานของคณะ
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1. ยุทธศาสตร์
ด้ านการผลิต
บัณฑิต

2.มุ่งพัฒนานักศึกษาด้ วยโครงการ School of Business
2.1 พัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพทางวิชาการ
2.2 พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
2.3 พัฒนาความสามารถทางด้านการสื* อสาร
2.4 พัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
3. เพิม0 หลักสู ตร
3.1.
3.2
3.3
3.4

2. ยุทธศาสตร์
ด้ านการวิจัย

หลักสูตร 2 ปริ ญญา
หลักสูตรปริ ญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริ ญญาโท สาขาบัญชี
หลักสูตร Mini - MBA

4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านงานวิจยั
4.1 การจัดตั4งหน่วยวิจยั ที*พฒั นาองค์ ความรู ้ใหม่
4.2 การวิจยั ร่ วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ ให้เกิดโครงการสร้างงานใหม่จากการนําผลการวิจยั ไปใช้
4.3 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นงานวิจยั ให้มีการสร้างสรรค์ส*ิ งประดิษฐ์ นวัตกรรมที*ม่งุ การจดสิ ทธิบตั รได้
5. การจัดตัFงหน่ วยวิจยั
5.1 สร้างระบบการพัฒนานักวิจยั ให้มีการวิจยั ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ*น
5.2 ส่งเสริ มสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งทุน ของมหาวิทยาลัยภายในและแหล่งทุนภายนอกเพื*อสู่ความเป็ นเลิศ
6. การส่ งเสริมงานวิจยั ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
6.1 สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานที*เกี*ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ
6.2 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดงานวิจยั ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
6.3 ส่งเสริ มการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ*น
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3. ยุทธศาสตร์
ด้ านการบริการวิชาการ

4. ยุทธศาสตร์
ด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์
ด้ านการบริ หารจัดการ

7. การบริการวิชาการแก่ ท้องถิ0น
7.1 บริ การวิชาการทางธุ รกิ จทั4งภายในและภายนอกให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตรรวมถึ งความสอดคล้องของชุ มชนและ
ท้องถิ*น
7.2 อบรมทักษะวิชาชีพทางธุ รกิจรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนของคณะฯ ที*มีเครื อข่ายอยู่
8. การทํานุบํารุ งศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ0น
8.1 ส่ งเสริ มและทํานุบาํ รุ งศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ*น เพื*อสู่ การเรี ยนรู ้อย่างยัง* ยืน
8.2 ส่ งเสริ มการสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ*น
8.3 สนับสนุนและการส่ งเสริ มเปิ ดหลักสู ตร โปรแกรมที*มีความทันสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ*น
8.4 จัดทําแผนอัตรากําลังรวมถึงการพัฒนาครู อาจารย์ให้มีศกั ยภาพสู งขึ4นและสนับสนุนด้านองค์ความรู ้ใหม่ๆ อย่างสมํ*าเสมอ
9. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9.1 บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9.2 จัดระบบการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ให้การทํางานเกิดความคล่องตัวและลดขั4นตอนที*ไม่จาํ เป็ นออกไป
9.3 กระจายอํานาจความรับผิดชอบ รวมถึ งอํานาจหน้าที*ให้ทุกส่ วนของคณะมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน
เพื*อให้เกิดศักยภาพ
9.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาระบบการบริ หารงานของคณะ/โปรแกรม/หน่วยงานภายในคณะ/ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื*อให้เกิดมาตรฐานด้านการศึกษารวมทั4งการประเมินทั4งภายในและภายนอก
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3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
คณบดี
กรรมการบริ หาร

รองคณบดี

สํ านักงานคณบดี
ส่ วนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที*
- งานพัสดุและอาคารสถานที*
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
ส่ วนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริ การวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
- งานส่ งเสริ มวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์บริ การวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
ส่ วนส่ งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
- ศูนย์วจิ ยั เพื*อพัฒนาองค์ความรู้และท้องถิ*น
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์บ่มเพาะทางวิสาหกิจ

กรรมการประจําคณะ

ผู้ช่วยคณบดี

โปรแกรม/สาขาวิชา
- โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบัญชี
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
(การจัดการโลจิสติกส์)
- กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
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โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

รองคณบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์

รองคณบดี

อาจารย์พงษ์สันติO ตันหยง

รองคณบดี

อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช

ผูช้ ่วยคณบดี

อาจารย์สมใจ เภาด้วง

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น

(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์

(การตลาด)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี

ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่

(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ

อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ

(การจัดการโลจิสติกส์)
ผูป้ ระสานงานกลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร บุญเพ็ญ
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บทบาทหน้ าที0ของคณะกรรมการบริ หารคณะ
1. กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั4งใน
ระยะสั4น/ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทําคําของบประมาณประจําปี
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ โปรแกรมวิชา และการวิจยั เพื*อการเรี ยนการสอน
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
5. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ / ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
7. จัดทําระเบียบ ข้อตกลง การปฏิบตั ิงานของอาจารย์และบุคลากรให้เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที*กาํ หนด
8. กํากับ ติดตามการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับ
คณะฯ
9. วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื*อให้
เกิดความคุม้ ค่า
บทบาทหน้ าที0ของคณบดีและรองคณบดี
คณบดี
บริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ โดยทําหน้าที* ควบคุ มดู แลติดตามและประสานงานการ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานที* ก าํ หนดไว้ภายใต้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
รับผิดชอบบริ หารงานฝ่ ายต่าง ๆ รวม 4 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริ หารและวางแผน ฝ่ ายวิชาการ
วิจยั และบริ การวิชาการ ฝ่ ายกิจการพิเศษ และฝ่ ายกิจการนักศึกษา โดยมีงานที*รับผิดชอบ ดังนี4
ฝ่ ายบริหารและวางแผน
1. งานงบประมาณ การจัดซื4อ จัดจ้าง
2. งานพัฒนาอาคารสถานที*
3. งานแผนยุทธศาสตร์ และ กพร.
4. งานประสานงานเลขานุการคณะ
5. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย
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ฝ่ ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
1. งานวิจยั
2. งานบริ การวิชาการ
3. งานส่ งเสริ มวิชาการ
4. School of Business
5. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย
ฝ่ ายกิจการพิเศษ
1. การประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
3. งานทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
4. งานด้านสารสนเทศของคณะฯ
5. งานจัดสอบนักศึกษา
6. เจ้าหน้าที*พสั ดุคณะ
7. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
1. งานกิจการนักศึกษาและประสานงานกองพัฒนานักศึกษา
2. วารสารคณะ
3. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย
สํ านักงานคณบดี
1. งานธุ รการ - สารบรรณ
2. งานการเงิน - บัญชี
3. งานพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
4. งานบริ การเอกสาร – สื* อโสต
5. งานประชาสัมพันธ์คณะฯ
6. งานอื*น ๆ ที*คณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
อาจารย์พงษ์สันต์
ดร.เกียรติศกั ดิO
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
นายอดิศกั ดิO
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
อาจารย์ ดร.แสงแข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี

ฉิ มะสังคนันท์
ตันหยง
อิชยานันท์
เทียนน้อย
สุ ทธิ โยธิ น
บุญทานนท์
พงศ์สิทธิ กาญจนา
บัวเวช
บุญศิริ
อินทน์จนั ทน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บทบาทหน้ าทีค0 ณะกรรมการประจําคณะ
1. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
3. ส่ งเสริ มงานวิจยั งานบริ การวิชาการ แก่ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสู ตรและรายละเอียดเกี*ยวกับหลักสู ตรคณะ เพื*อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. วางระเบี ย บและข้อ บัง คับ ที* เ กี* ย วกับ การบริ ห ารและดํา เนิ น การของคณะ ตามที* ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรื อตามความจําเป็ น
6. พิจารณาเสนอเกี* ยวกับการดํารงตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย
7. แต่งตั4งคณะอนุ กรรมการหรื อบุคลใดบุคลหนึ* งเพื*อดําเนิ นการใดๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้าที*
ของคณะกรรมการประจําคณะ
8. ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบตั ิหน้าที*อื*นเกี*ยวกับกิจการของคณะ หรื อตามที*อธิ การบดีมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว0 ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ชูเกียรติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์สุกฤตา
อาจารย์พงษ์สันติO
อาจารย์ดวงใจ
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์หรรษา
อาจารย์จนั ทนา

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
ไชยชนะ
มากกาญจนกุล
ฤกษ์อุดม
แก้วมณี
บุญศิริ
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ*น
คล้ายจันทร์ พงศ์
พงศ์สิทธิ กาญจนา

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

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

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
อาจารย์ ดร. แสงแข
บุญศิริ
อาจารย์แพรวพรรณ
ตรี ช4 นั
อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
อาจารย์เดช
ธรรมศิริ
อาจารย์ณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
อาจารย์จีรวรรณ
นกเอี4ยงทอง
อาจารย์สมพล
สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์พนั ธิ การ์
วัฒนกุล
อาจารย์อฎั ศณี
เพียรเจริ ญวงศ์
อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
อาจารย์กุสุมา
ชนะสุ ข
อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง

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

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร
รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร
บุญเพ็ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิOชยั
สหกุลบุญญรักษ์
อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์ร่มเกล้า
ศิลธรรม

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์ )
อาจารย์ศานติ
ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์
อาจารย์ธนาณัติ
กล้าหาญ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
อาจารย์กอบแก้ว
วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์พิชามณชุ์
เลิศวัฒนพรชัย
อาจารย์ธนพล
ฐานาริ ยชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์วีรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
อาจารย์พิมพ์นารา
อาจารย์ปาริ ชาติ
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์บุษบงค์

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

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
นายสุ วฒั น์
นายสุ กรี
อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์วีรศักดิO
อาจารย์ปณิ เธศ
อาจารย์ ดร.มาริ ษา

มาศภากรณ์
นิโครธางกูร
แสงดวงดี
ประทุมสุ วรรณ
บัวเวช
รุ จิโชค
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
ชูแผน
สุ จิตวนิช

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิOชยั
อาจารย์นุสรา

บุญเพ็ญ
สหกุลบุญญรักษ์
เจนลาภวัฒนกุล

ผูป้ ระสานงาน
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทหน้ าที0ของประธานโปรแกรมวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผสู ้ อน
บทบาทหน้ าที0ของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา
1. บริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทําแผนเปิ ดรับนักศึกษา
4. จัดทํารายวิชา/ผูส้ อนประจําวิชา
5. กํากับดูแลกระบวนการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม : จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา
คู่มือโปรแกรมวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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4. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ0 ปิ ดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว* ไป
1.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
1.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
1.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
1.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
1.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
1.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์)
2. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว* ไป
2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
2.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
2.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
2.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
2.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์)
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 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป)
Master of Business Administration (General Management)

5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 65 คน จําแนกเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ 24 คน ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน พนักงานราชการสาย
วิชาการ 2 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 33 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 คน และลูกจ้างชัว* คราวจํานวน 1 คน
คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ 1
คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 11 คน และอาจารย์ 50 คน
คุณวุฒิของคณาจารย์ เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า 11 คน ปริ ญญา
โท 50 คน และปริ ญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทนั4น กําลังศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาเอก 11 คน โดยลาศึกษาต่อ 5 คนและศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 6 คน
ตารางที0 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร คิดเป็ นร้ อยละ
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
24
36.92
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
2
3.08
พนักงานราชการสายสนับสนุน
1
1.54
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
33
50.77
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4
6.15
ลูกจ้างชัว* คราว
1
1.54
100
รวม
65
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ตารางที0 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ตํา0 กว่ าป.ตรี-ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ชาย หญิง รวม ชาย

หญิง

รวม

ชาย

รวม
หญิง รวม ทัFงหมด

สายวิชาการ

1

1

2

16

30

46

3

8

11

59

สายสนับสนุน

1

5

6

-

-

-

-

-

0

6

รวม

2

6

8

16

30

46

3

8

11

65

ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553
ตารางที0 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

จํานวน
1
13
45
59

ร้ อยละ
1.69
22.04
76.27
100.00
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ตารางที0 4 ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิสูงสุ ด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว* ไป
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
รวม

รศ.
1
1

ตําแหน่ ง
ผศ. อาจารย์
2
11
1
2
2
7
1
2
2
3
10
2
2
2
1
3
5
13

45

รวม
13
3
9
4
5
10
2
2
3
8

ป.ตรี
1
1
-

59

2

คุณวุฒิสูงสุ ด
ป.โท ป.เอก
8
4
3
7
1
3
1
3
2
10
2
2
3
4
4
45

รวม
13
3
9
4
5
10
2
2
3
8

12

59
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ตารางที0 5 ตารางแสดง รายนามอาจารย์ ทกี0 าํ ลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุกรี แก้วมณี

ลาศึกษา

สาขา / มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

ลาบางเวลา

บริ หารธุรกิจ

สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ

Edith Cowan University Australia

นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

ลาบางเวลา

ผูช้ ่วยศาสตาจารย์กฤติยา รุ จิโชค

ลาเต็มเวลา

นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง

ลาบางเวลา

นายเดช ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรี จาํ เริ ญรัตนา

ลาเต็มเวลา

นางจีรวรรณ นกเอี4ยงทอง
นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิOแก้ว
นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
นางสาวอรพินท์ บุญสิ น

ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา
ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทัว* ไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-

CHONGQING UNIVERSITY

CHINA SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-

ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

24

ตารางที0 6 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
รายนามข้ าราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุ ด
ลําดับ
ชื0 อ – นามสกุล
1
ผศ.กฤติยา รุ จิโชค
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (การหนังสื อพิมพ์)
2
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สหวิทยาการ)
3
ผศ.จงจิต ปั ญญชุ ณห์
บัญชี
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.บ. (ประวัติศาสตร์ )
4
ผศ.ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร
การเงินและการธนาคาร
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
5
อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม
การจัดการทัว* ไป
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์ )
6
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
DMS. (Management Science)
7
อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล
เศรษฐศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
8
อาจารย์ปาริ ชาติ ขําเรื อง
บัญชี
บธ.ม. (การบัญชี )
9
ผศ.ปิ ยะพร บุญเพ็ญ
เศรษฐศาสตร์
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
10 อาจารย์แพรวพรรณ ตรี ช4 นั
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. (การบริ หารงานบุคคล)
11 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
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ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ระดับ
8
8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7
8

อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

7
8
8
7
7

หมายเหตุ
ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ลําดับ
12
13
14
15
16

ชื0 อ – นามสกุล
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
ผศ.ศักดิOชยั สหกุลบุญญรักษ์
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์
บัญชี
การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การตลาด

17
18
19

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

การจัดการทัว* ไป
นิเทศศาสตร์
บัญชี

20

ผศ.ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

การตลาด

21
22
23
24

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

การเงินและการธนาคาร
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
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คุณวุฒิสูงสุ ด
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
บธ.ม (การบัญชี )
พบ.ม. (บริ หารธุ รกิจการเงิน)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
นศ.ด.(นิเทศศาสตร์ )
บธ.ม. (การบัญชี )
DMS. (Management Science)
บธ.ม. (การตลาด)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (การบริ หารการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี )
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบริ หารธุ รกิจ)

26

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ระดับ
8
7
7
8
8

หมายเหตุ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8
6
8

ศึกษาต่อ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9
5
4
8

ลาศึกษาต่อ

ลําดับ
ชื0 อ – สกุล
1
อาจารย์บุษบงค์ สุ วรรณะ
2
อาจารย์จีรวรรณ นกเอี4ยงทอง

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

รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื0 อ – นามสกุล
โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุ ด
1 อาจารย์ผอ่ งใส สิ นธุ สกุล
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การบัญชี)
2 อาจารย์จนั ทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
3 อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การบริ หารองค์การและการจัดการ)
4 อาจารย์สุกฤตา ชัชวาลกิจกุล
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การตลาด)
5 อาจารย์พงษ์สันติO ตันหยง
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (การจัดการทัว* ไป)
6 อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
การจัดการทัว* ไป
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
7 อาจารย์ร่มเกล้า ศิลธรรม
การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
8 อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิช
นิเทศศาสตร์
DM. (Communication Management)
9 อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธร
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
10 อาจารย์ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิO แก้ว
การตลาด
บธ.ม. (การตลาด)
11 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
การตลาด
บธ.ม. (การตลาด)
12 อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
บัญชี
บธ.ม. (การบัญชี)
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27

ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์

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

หมายเหตุ
ลาศึกษาต่อ

หมายเหตุ

ศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

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

ชื0 อ – นามสกุล
อาจารย์ณชั ชามญฑ์ ศรี จาํ เริ ญรัตนา
อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ
อาจารย์กุสุมา ชนะสุ ข
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
อาจารย์พนั ธิ การ์ วัฒนกุล
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ*น
อาจารย์สมพล สุ ขเจริ ญพงษ์
อาจารย์อฎั ศณี เพียรเจริ ญวงศ์
อาจารย์อรพินท์ บุญสิ น
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์ หงษ์
อาจารย์วีรศักดิO นาชัยดี
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
อาจารย์ขวัญยุพา ศรี สว่าง
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
อาจารย์ธนพล ฐานาริ ยชัย
อาจารย์ไพโรจน์ ร่ มบารมี

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การจัดการทัว* ไป
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตร์
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
บัญชี
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คุณวุฒิสูงสุ ด
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
D.B.A.
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริ หารธุ รกิจ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.ม.(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ )
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
บช.ม. (บัญชี)
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ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ
ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ลําดับ
ชื0 อ – นามสกุล
31 อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
32 อาจารย์จนั จิราภรณ์ ปานยินดี
33 อาจารย์ปณิ เธศ ชูแผน

โปรแกรมวิชา
คุณวุฒิสูงสุ ด
โลจิสติกส์
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ )
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
นิเทศศาสตร์
M.A. (Film and Television)
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ตําแหน่ ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ

ตารางที0 7 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
พนักงานราชการ สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื*อ - นามสกุล
ตําแหน่ง
1 นางสุ วรรณี วิชยั คําจร
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื*อ - นามสกุล
ตําแหน่ง
1 นางสาวอุทยั วรรณ รุ ้งทองนิ รันดร์ เจ้าหน้าที*ควบคุมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2 นางสาวลักขณา อินทาปั จ
เจ้าหน้าที*ธุรการ
3 นางสาวสุ กญั ญา แต่งตามพันธ์
เจ้าหน้าที*พิมพ์ดีด
4 นายสรวิช พันธ์แจ่ม
เจ้าหน้าที*ควบคุมห้องปฏิบตั ิการ
5 นางสาคร ปราสาร
คนงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตารางที0 8 รายนามอาจารย์ พเิ ศษ คณะวิทยาการจัดการ
ชื0อ - สกุล
ผศ.ชํานาญ อินทจักร์
อาจารย์สมศักดิO พรเจริ ญกูลกิจ
อาจารย์สมชาย ธรรมโมหะเว
อาจารย์สุรศักดิO ทองสิ มา
อาจารย์รมณ เปี ยระบุตร
อาจารย์ศรัญญา เรื องจุย้
อาจารย์ ดร.วิชาญ เหรี ยญวิไลรัตน์
อาจารย์สุวรรณี วิชยั คําจร
อาจารย์ชยั ยันต์ ชูตระกูร
อาจารย์ธวัช พิไลแสงสุรีย ์
อาจารย์รุ่ งยศ รุ่ งเรื องอนันต์
อาจารย์ธมนนท์ นาคะบุตร
อาจารย์กรมิษฏ์ อิชยานันท์
ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิOแก้ว
อาจารย์กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื0อ - สกุล

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

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

30

ชื0อ - สกุล
อาจารย์ศิริพร คลํ4าวิลยั
ผศ.พิภพ สุวรรณรักษ์
อาจารย์วริ งรอง กุลพาณิ ชย์
อาจารย์พงศ์ศกั ดิO พัฒนไพรสณฑ์
อาจารย์อภิชาติ จิวจั ฉรานุกลู
อาจารย์นงกรณ์ จิวจั ฉรานุกลู
อาจารย์ศุทธนันทน์ นาบสกุล
อาจารย์สุเมธ หวังสว่างกุล
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิO ภักดีณรงค์
อาจารย์มนตรี
ศรี สุวรรณ
อาจารย์วรัตถ์กริ น โสมปาน
อาจารย์บุญญพัฒน์ วิศาลสกุลวงศ์
อาจารย์ภาวนา บํารุ งสุข
อาจารย์รัตนา
เลิศภิรมย์ลกั ษณ์
อาจารย์วมิ ล
ประคัลภ์พงศ์
อาจารย์ลดั ดาวัลย์ พัชรธรรม
อาจารย์มานิตย์
ลิมปสุรัช
อาจารย์ศิริพร สนคะมี
อาจารย์พิไลวรรณ เนียมวัน
อาจารย์ธินี แพทย์จรัส
อาจารย์องั สนา พรหมสร
ผศ.เพลินพิศ
ทองดี
อาจารย์สุรสี ห์
คล้ายบวร
อาจารย์ชยั วัฒน์
ฟ้ าเฟื* องวิทยากุล
อาจารย์พวงทิพย์ วัฒนรุ่ งเรื องยศ
อาจารย์พรศิริ
สุขผ่อง
อาจารย์พทั ธนันท์ แสงจันทร์วบิ ูลย์
อาจารย์พิจกั ษ์
จันทวิโรจน์
อาจารย์พิรานันท์
จันทวิโรจน์
อาจารย์รวีวรรณ
ธชีพนั ธ์
อาจารย์ศิริพร
โรจน์พิทกั ษ์กลุ
อาจารย์นลินรัตน์ ศรี ราจันทร์
อาจารย์สมชาย เจือจาน

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล)
บธ.ม. (บริ หารงานบุคคล
บธ.ม. (การจัดการทัว* ไป)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
M.S.(Business Administration)
MBA. (Finance)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บช.ม. (สอบบัญชี) น.บ. รป.ม.
บช.ม.
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
ศศ.ม. บริ หารการศึกษา
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (บัญชี)
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
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ชื0อ - สกุล
อาจารย์ภากร ศรี มโนภาษ
อาจารย์สุดารัตน์ อินทรัตน์
อาจารย์วศรี อุดร แซ่อ4 ึง
อาจารย์ไพศาล
สุธีบรรเจิด
อาจารย์อนุชา
ตุงคัษฐาน
อาจารย์เสาวลักษณ์ อร่ ามพงศานุวตั
อาจารย์ณฐั โชติ พรหมฤทธิO
อาจารย์ชาติชาย ภู่สว่าง
อาจารย์รวิทตั
ภู่หลํา
อาจารย์วเิ ชษฐ์
แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล
อาจารย์มณฑาวดี พูลเกิด
อาจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ยิม4 ประเสริ ฐ
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์
นาวาโท ดร.อนุชา ม่วงใหญ่
อาจารย์ประไพพรรณ ธงอินเนตร
อาจารย์ ดร.วรัต อินทสระ
อาจารย์อมราพร จีลากุลชนิต
อาจารย์จตุรงค์ ดวงจินดา
อาจารย์ศุภพล กิจศรี นภดล
อาจารย์ประพาส นวลเนตร
อาจารย์สมยศ เกียรติอร่ ามกุล
ผศ.ปรี ชา พูลสวัสดิO
อาจารย์พีรเชฐ รอดเหตุภยั
รศ.ดร.อภินนั ท์ จันตะนี
ผศ.จินตนา เวชมี
อาจารย์ ดร.จิรพันธ์ สกุณา
รศ.ดร.สุนนั ทา เลาหนันทน์
อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ เรื อนนะการ
ผศ.นรี นารถ ศรี วรนารถ
รศ.ดร.ประสงค์ แสงพายัพ
รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

วุฒิการศึกษา
วท.ม. (สาขาการจัดการสารสนเทศสิ* งแวดล้อมและทรัพยากร)
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม. (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.S. (Master of Information System)
M.Sc (Information Science and Engineering)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Education (Higher Education)
Doctor of Education (Higher Education)
Ph.D. (Social Administration)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
Doctor of Management (Communication Management)
นศ.ม. (การสื* อสารมวลชน)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน์สื*อสารมวลชน)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นศ.ม. (โฆษณา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
Ph.D. (Management)
คม. (สถิติการศึกษา)
Ph.D. (การบริ หารเชิงกลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ)
Ph.D. (การบริ หารและการจัดการ)
Ph.D. (Statistics)
บธ.ม. (บัญชีการเงิน)
D.B.A. (International)
D.B.A. (Marketing)
พบ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
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ชื0อ - สกุล
รศ.จีราภรณ์ สุธมั มสภา
อาจารย์เพ็ญศิริ ศิวโิ รจน์

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

6. นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที*กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาทั4งหมด
3,582 คน จําแนกเป็ นระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ 2,502 คน ภาค กศ.พป. 1,080 คน ดังนี4
ตารางที0 9 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2550
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
2,920
72.35
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,116
27.65
รวมนักศึกษา
4,036
100
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553
ตารางที0 10 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
1. การจัดการทัว* ไป
726
2. การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
184
3. การบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
146
4. การบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
281
5. การบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
607
6. การบัญชี
408
7. นิเทศศาสตร์
485
8. การบริ หารธุ รกจิ (ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
41
9. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การจัดการโล
42
จิสติกส์)
รวม
2,920
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

ภาค กศ.พป.

436
20
24
64
242
234
96
-

รวม
1,162
204
170
345
849
642
581
41

ร้ อยละ
28.79
5.05
4.21
8.55
21.04
15.91
14.40
1.02

-

42

1.04

1,116

4,036

100.00
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ตารางที0 11 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัF นปี
นักศึกษา
ชัF นปี ที0 1
ชัF นปี ที0 2
ภาคปกติ
932
612
ภาค กศ.พป.
402
351
รวม
1,334
963
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

ชัF นปี ที0 3

ชัF นปี ที0 4

รวม

688
173
861

688
190
878

2,920
1,116
4,036

ตารางที0 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป) รุ่ นที* 4
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป) รุ่ นที* 5
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป) รุ่ นที* 6
รวม
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

จํานวน
14
7
6
27

ตารางที0 13 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สํ าหรับผู้บริหาร)
โปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที* 2
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที* 3
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร) รุ่ นที* 4
รวม
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

จํานวน
29
18
11
58

ตารางที0 14 สรุ ปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบ้ ริ หาร)
รวมนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที* 21 พฤษภาคม 2553

จํานวน
179
111
290
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ร้ อยละ
61.72
38.28
100
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7. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2552 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย
ทัว* ไป เป็ นงบประมาณแผ่นดิน 2,200,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ 3,300,000 บาท งบลงทุน
(งานพัฒนา) เป็ นเงิน 2,200,000 บาท
ตารางที0 15 งบประมาณประจําปี 2552 งบแผ่ นดิน
หมวดรายจ่ าย
งบประมาณ (งานพัฒนา)
ค่าวัสดุ
725,400.00
ค่าใช้สอย
1,183,300.00
ค่าตอบแทน
291,300.00
รวม
2,200,000.00

ร้ อยละ
32.97
53.79
13.24
100.00

ตารางที0 16 งบประมาณแผ่ นดิน (งบพัฒนา) จําแนกตามแผนงาน
แผนงาน
งบประมาณ (บาท)
1. จัดการกระบวนการเรี ยนการสอน
500,000.00
2. จัดการปรับปรุ งและซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารและสิ* งแวดล้อม
500,000.00
รวม
1,000,000.00

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

ร้ อยละ
50.00
50.00
100.00
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ตารางที0 17 เงินนอกงบประมาณ งบดําเนินการ (งานพัฒนา) จําแนกตามโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
1,912,195
57.95
การจัดการทัว* ไป
202,200
6.13
การบริ หารธุ รกิจ (การเงินและการธนาคาร)
149,460
4.53
การบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
181,000
5.48
การบริ หารธุ รกิจ การตลาด)
67,000
2.03
การบริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
116,100
3.52
การบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )
99,950
3.03
นิเทศศาสตร์
572,095
17.33
รวม
3,300,000
100.00

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที*จดั ทําขึ4นเพื*อ
ติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการและ
โครงการในภาพรวมของคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม
(Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ทัว* ทั4ง
คณะฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ
เรี ยกว่า สมศ.
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 เป็ นรายงานที*เสนอข้อมูลจํานวน 10
องค์ประกอบ 67 ตัวบ่งชี4ได้แก่
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนิ นการ
องค์ประกอบที* 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที* 4 การวิจยั
องค์ประกอบที* 5 การบริ การวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที* 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที* 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที* 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี4
ระดับ < 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ
ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้
ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี
ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมาก
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการประกอบด้ วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและกําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที*กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี4ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื*อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างคณะฯ กับบุคคล / องค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
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คณะทํางานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์พงษ์สันติO
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์สมพล
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์กุสุมา
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์ขวัญยุพา
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์มาลินี
อาจารย์หรรษา
อาจารย์วีรกิจ
อาจารย์กิตติพงษ์
อาจารย์อรพินท์
อาจารย์จนั จิราภรณ์
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์อฏั ศนี
อาจารย์พนั ธิ การ์

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ*น
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิO แก้ว
ชนะสุ ข
ไพบูลย์วฒั นกิจ
ศรี สว่าง
สุ วรรณะ
นาคใหญ่
คล้ายจันทร์ พงษ์
อุฑารสกุล
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
บุญสิ น
ปานยินดี
ร่ มบารมี
เพียรเจริ ญวงศ์
วัฒนกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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27.
28.
29.
30.

อาจารย์จนั ทนา
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์ดวงใจ
นางวงษ์เดือน

พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ก่วยสกุล

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที*คณะทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
2. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ
3. ให้ความรู ้แนวปฏิบตั ิเกี*ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรในคณะ
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
5. ประสานงาน กํากับ ติดตาม การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรม
วิชาและระดับคณะ
6. ประสานงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
3. อาจารย์พงษ์สันติO
4. อาจารย์ ดร.มาริ ษา
5. อาจารย์สมใจ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
7. อาจารย์ ดร.ไพรัช
8. อาจารย์ ดร.แสงแข
9. อาจารย์สิริพงศ์
10. อาจารย์พงศ์สฎา
11. อาจารย์พิชามญชุ์
12. อาจารย์สมพล
13. อาจารย์ชญาพรรธณ์
14. อาจารย์กุสุมา
15. อาจารย์สุทิศา
16. อาจารย์ขวัญยุพา
17. อาจารย์บุษบงค์
18. อาจารย์มาลินี
19. อาจารย์หรรษา
20. อาจารย์วีรกิจ
21. อาจารย์จนั ทนา
22. อาจารย์ผอ่ งใส
23. อาจารย์ดวงใจ
24. อาจารย์กิตติพงษ์
25. อาจารย์อรพินท์
26. อาจารย์จนั จิราภรณ์
27. อาจารย์ไพโรจน์

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ*น
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิO แก้ว
ชนะสุ ข
ไพบูลย์วฒั นกิจ
ศรี สว่าง
สุ วรรณะ
นาคใหญ่
คล้ายจันทร์ พงษ์
อุฑารสกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
บุญสิ น
ปานยินดี
ร่ มบารมี
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28. อาจารย์อฏั ศนี
29. อาจารย์พนั ธิ การ์
30. นางวงษ์เดือน

เพียรเจริ ญวงศ์
วัฒนกุล
ก่วยสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทหน้ าทีค0 ณะทํางานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
1. สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื* องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรให้คณะ
ให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดงบประมาณหรื ออํานวยการอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็ จตามยุทธศาสตร์ ของคณะ
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื*อรายงานต่อมหาวิทยาลัย ประสานงานและจัดเตรี ยม
เอกสารที*เกี*ยวข้องเพื*อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั4งภายในและภายนอก

9. การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระดับปริ ญญาตรี
การจัดการเรี ยนการสอน ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ* งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น
2 ภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ* งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั4งนี4 อาจจะมี
ภาคฤดู ร้อนได้ โดยมี ระยะเวลาและจํานวนหน่ วยกิ ตที* มีสัดส่ วนเทียบเคี ยงกันได้กบั ภาคการศึ กษา
ปกติ ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนคปฐม
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาโท เป็ นการเรี ยนการสอนภาคพิเศษ เรี ยนวันเสาร์
และอาทิตย์ แผนการเรี ยน เป็ นแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และแผน ข.
2. ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี มี 2 ภาค คือ
• ภาคปกติ เปิ ดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในระบบ 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค)
• ภาคการศึกษาเพื*อปวงชน (กศ.พป.) เปิ ดการเรี ยนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์
ในระบบ 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ (ไม่รวมสอบปลายภาค)
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2.2 มีการจัดทําแผนการเรี ยนของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
2.3 กรรมการโปรแกรมวิชาบริ หารหลักสู ตรและจัดอาจารย์สอนในวิชาต่างๆ
2.4 อาจารย์ผสู ้ อน ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ และวิทยากร โดยการสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี4
1.1.1 จัดทําแนวการสอน ( Course Syllabus )
1.1.2 สอนด้วยเทคนิคการสอนที*หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
1.1.3 จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหว่างเรี ยน
1.1.4 แจ้งผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหว่างภาคเรี ยน
1.1.5 สอบกลางภาคเรี ยน และสอบปลายภาคเรี ยน
1.1.6 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกภาคเรี ยน
1.1.7 อาจารย์นาํ ผลการประเมินมาปรับปรุ งการสอนสําหรับภาคเรี ยนใหม่
อาจารย์ทาํ วิจยั ในชั4นเรี ยนเพื*อพัฒนาและปรับปรุ งการสอนให้มีคุณภาพมากขึ4น
3. การประเมินผลการศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปะเมินผล
การศึกษา
4. ระบบอาจารย์ ทปี0 รึกษา นักศึกษาทุกหลักสู ตรมีอาจารย์ที*ปรึ กษาทางวิชาการ อาจารย์ที*ปรึ กษา
ชุมนุม อาจารย์ที*ปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์ที*ปรึ กษางานวิจยั
5. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม/ สัมมนา การฝึ กภาคสนาม
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และ ค่ายอาสาพัฒนา
6. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อ การจัดทําผลงานทาง
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม ประชุมและสัมมนา ทั4งในประเทศและต่างประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื*อง
7. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ประกอบด้วย
7.1 การบริ หารหลักสู ตร มีการบริ หารที*เป็ นระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุ ง เพื*อให้เกิดคุณภาพ
7.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน เช่น อุปกรณ์และเครื* องมือด้านนิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื*อการสอน
7.3 การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา ด้วยระบบอาจารย์ที*ปรึ กษาและมีการ
ประเมินอาจารย์ที*ปรึ กษาทุกปี การศึกษา
7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปี ละ 1 ครั4ง และ การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต ทุก 5 ปี / 1 ครั4ง เพื*อสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
8. การปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
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8.1 หลักสู ตรจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาให้ทนั สมัย เป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
8.2 มีการประเมินเพื*อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื* องทุก 5 ปี
8.3 การปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตรจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8.4 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงาน/ โครงการการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี4
8.4.1 หลักสู ตรใหม่ (หลักสู ตรที*ไม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานั4นมาก่อน)
จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิ การ
และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
8.4.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง
8.4.2.1 หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมที*เปิ ดสอนซึ* ง
ปรับปรุ งในระดับ รายวิชา เช่น การเปลี*ยนชื*อรายวิชา การเพิ*มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิ บาย
รายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสู ตรและเนื4อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
8.4.2.2 หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมที*เปิ ดสอน ซึ* ง
ปรับปรุ ง สาระสําคัญของหลักสู ตรเช่น วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร ชื*อหลักสู ตร
ชื*อปริ ญญา เนื4 อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
9. โครงสร้ างหลักสู ตร หลักสู ตรที*พฒั นาใหม่จะต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรที*สาํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เช่น โครงสร้างหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กําหนด จํานวนหน่วยกิต รวมระดับปริ ญญาตรี ( 4 ปี )
มีจาํ นวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว* ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
10. ขัFนตอนการปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตร
10.1 การวิจยั ความต้องการของตลาดแรงงานหรื อการประเมินการใช้หลักสู ตร เพื*อนํามาสู่
การพัฒนาหลักสู ตร
10.2 จัดทํา ร่ าง หลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่
10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลัน* กรอง ร่ างหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตร ใหม่
10.4 คณะเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ต่อสภาวิชาการ
10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ต่อ สภามหาวิทยาลัย
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10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง/ หลักสู ตรใหม่ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ต่อไป
หลักสู ตรของคณะวิทยาการจัดการ
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว* ไป
1.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
1.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
1.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
1.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
1.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
1.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์)
2. หลักสู ตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว* ไป
2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.6 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2.7 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
2.8 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
2.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
2.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
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2.12 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์)
 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป)
Master of Business Administration (General Management)
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว* ไป) สําหรับผูบ้ ริ หาร
Master of Business Administration (General Management)

10. คุณลักษณะบัณฑิตที0พงึ ประสงค์
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี*ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ ดังนี4
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการ ทั4งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พ4ืนฐานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต และภาษาอังกฤษในระดับที*ใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม และดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาการจัดการทัว0 ไป
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป ต้องเป็ นบัณฑิตที*มีสติปัญญา มีความรู ้ความสามารถ
มีความขยันอดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความคิดริ เริ* มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองเพื*ออยู่
ในสังคมได้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในวิชาชีพ มีความเป็ นผูน้ าํ ตลอดจนต้องมีความรู ้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเครื* องคํานวณ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
มี ค วามรู ้ อ ย่า งลึ ก ซึ4 งเรื* อ งทฤษฎี วิ ช าการ โดยสามารถนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้เ พื* อสร้ า งความ
เจริ ญเติ บโตให้กบั ธุ รกิ จ สังคม และประเทศชาติ และรู ้ จกั การแก้ปัญหาที* เกิ ดขึ4 นอย่างรอบคอบ
รวมถึงการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การบัญชี )
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1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที*ดี
3. มีวสิ ัยทัศน์และคิดเป็ น
4. มีความคิดริ เริ* มและสนใจใฝ่ รู ้วชิ าชีพและเรื* องอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง
5. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีได้อย่างน้อย 1 โปรแกรมได้ เช่น Express
Business Plus
6. สามารถใช้โปรแกรมสํานักงานได้ เช่น Microsoft word Microsoft Excel
7. มีทกั ษะในการใช้เครื* องคํานวณ
8. สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที*รับรองทัว* ไป
9. สามารถจัดทํารายงานภาษีได้ เช่น รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ4ือ แบบ ภ.พ.30
10. สามารถจัดทํางบการเงินได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายที*เกี*ยวข้อง
11. มีความรู ้ความเข้าใจด้านศัพท์บญั ชีท4 งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. รู ้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
13. ตระหนักในหน้าที*และความรับผิดชอบที*มีต่อสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในวิชาการ ทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิทางด้านการเงินและการธนาคาร
2. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิดริ เริ* มสร้างสรรค์ และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นผูท้ ี*มีความรู ้พ4ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต เครื* องคํานวณและภาษาอังกฤษ
เพียงพอที*จะใช้งานได้
5. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงชีวิตด้วยความเหมาะสม
6. มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในทักษะการเรี ยนรู ้ในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ )
1. เป็ นผูท้ ี*มีความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริ ง
2. มีบุคลิกภาพที*ดีและเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื*นได้เป็ นอย่างดี
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้พ4ืนฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ หรับสํานักงานและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที*สื*อสารได้
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
1. สามารถนําเทคโนโลยีมาจัดการสารสนเทศในกิจการได้
2. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุ รกิจได้
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3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา
4. สามารถมีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื*นได้อย่างมีความสุ ข
6. สามารถออกแบบระบบงานด้านธุ รกิจเบื4องต้น
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาสากลอย่างน้อย 1 ภาษา
8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที*ของตนเองและต่อสังคม
9. มีความสามารถในการรับส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
10. มีบุคลิกภาพดี
11. มีความคิดริ เริ* มสร้างสรรค์ในงานที*รับผิดชอบ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. มีความรู ้ในทางทฤษฎีและหลักการทางนิ เทศศาสตร์ และข่าวสารข้อมูลโดยรู ้ลึก รู ้กว้าง รู ้
จริ งและรู ้ทนั สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชี พนิ เทศศาสตร์ ท4 งั กระบวนการสื* อสารระหว่าง
บุคคลและกระบวนการสื* อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื*อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที*ทนั สมัยได้
อย่างเหมาะสม
3. มีทศั นคติเชิ งวิชาชี พนิ เทศศาสตร์ สํานึ กรักในวิชาชีพ มีความรู ้สึกนึ กคิดที*จะใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารและกระบวนการทางวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื* อสัตย์ มีวินยั รับผิดชอบ อดทน สู ้งาน มองโลกอย่างเป็ น
กลาง โดยยึดมัน* จรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร์ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีลกั ษณะความ
เป็ นผูน้ าํ อยูใ่ นตัว
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การผลิ ตบัณ ฑิ ตของโปรแกรมวิช าการจัดการโลจิ สติ ก ส์ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามปรั ช ญาของ
โปรแกรมวิ ช า และสอดคล้อ งกับ สภาพการเปลี* ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โปรแกรมวิชา จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ ดังนี4
1. มีความเชี*ยวชาญในการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2. มีทกั ษะในการสื* อสารด้านภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
3. มีความรู ้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ดา้ นโลจิสติกส์
4. มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษา
สิ* งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
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คุณลักษณะบัณฑิตทีพ0 งึ ประสงค์ ของโปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ
การผลิ ตบัณ ฑิ ตของโปรแกรมวิชาธุ รกิ จระหว่างประเทศ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามปรั ชญาของ
โปรแกรมวิ ช า และสอดคล้อ งกับ สภาพการเปลี* ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โปรแกรมวิชา จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ ดังนี4
ด้ านความรู้
1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นธุ รกิจท้องถิ*นมุ่งสู่ ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตลอดเวลา อย่างต่อเนื*อง
ด้ านทักษะ
1. บัณฑิตมีทกั ษะด้านธุ รกิจท้องถิ*นมุ่งสู่ ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษและจีน
3. บัณฑิตมีทกั ษะทางธุ รกิจ
ด้ านลักษณะ
1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม และคุณธรรม
2. บัณฑิตมีบุคลิภาพที*ดี
3. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ที*ดี
4. บัณฑิตเป็ นผูท้ ี*มีความรับผิดชอบสู ง
5. บัณฑิตเป็ นผูท้ ี*กล้าคิดกล้าตัดสิ นใจ

11. อาคารสถานที0
อาคารสถานที*ที*คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
หอประชุมเอ 3
อาคารเรี ยน เอ 6 เป็ นอาคารแบบ ร.4 จํานวน 3 ชั4น สร้างขึ4นเมื*อปี พ.ศ.2521 ด้วย
งบประมาณ 2 850 000 บาท ส่ วนหอประชุม เอ 3 เป็ นหอประชุมความจุ 100 ที*นงั*
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สํานักงานคณะตั4งอยูท่ ี*อาคาร เอ 6 ชั4นล่าง โดยมีหอ้ งต่างๆ จําแนกตามการใช้สอย ดังนี4
1. ห้องเรี ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
จํานวน 4 ห้อง
2. ห้องปฏิบตั ิการ
จํานวน 8 ห้อง
2.1 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 4 ห้อง
2.2 ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
จํานวน 2 ห้อง
2.3 ห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร
จํานวน 1 ห้อง
2.4 ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
จํานวน 1 ห้อง
3. ห้องประชุม
จํานวน 2 ห้อง
4. ห้องพักอาจารย์
จํานวน 6 ห้อง
ตารางที0 18 ห้ องปฏิบัติการและครุ ภัณฑ์ ประจําห้ อง
ห้องปฏิบตั ิการ / ผูค้ วบคุมดูแล
จํานวนห้อง
1. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
/ สํานักงานคณะฯ

4

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

1

3. ห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร/
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร

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

จํานวนห้อง
1

ครุ ภณั ฑ์
-

เครื* องคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
เครื* องคํานวณ
เครื* องเล่น VDO

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

49

ตารางที0 18 ห้ องปฏิบัติการและครุ ภัณฑ์ ประจําห้ อง (ต่ อ)
ห้องปฏิบตั ิการ / ผูค้ วบคุมดูแล
จํานวนห้อง
4. ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
/ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

2

5. ห้องประชุม
/สํานักงานคณะฯ

2

6.ห้องเรี ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท/
สํานักงานคณะฯ

4

สถานทีต0 F ัง
ที*ต4 งั
โทรศัพท์/โทรสาร

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

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

12. องค์ ประกอบคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 10 องค์ประกอบ 67 ตัวบ่งชี4ได้แก่
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
องค์ประกอบที* 2 การเรี ยนการสอน
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องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที* 4 การวิจยั
องค์ประกอบที* 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที* 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที* 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที* 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี4
ระดับ < 1.50 = การดําเนิ นงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ
ระดับ 1.51-2.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับพอใช้
ระดับ 2.01-2.50 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี
ระดับ 2.51-3.00 = การดําเนิ นงานของคณะได้คุณภาพในระดับดีมากดังนี4

13. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี ทีผ0 ่ านมา (ปี การศึกษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2552)
คณะวิ ท ยาการจัด การ สรุ ป ผลการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ในรอบปี ที* ผ่า นมา (ปี
การศึกษา 2551) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2552) ดังตารางต่อไปนี4
องค์ ประกอบที0 1 ผลการประเมินไม่บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี4วดั ซึ* งเกิดจากความคลาดเคลื*อน
และความไม่สมบูรณ์ ของเอกสารประกอบการพิจารณา คะแนนประเมินของกรรมการจึ งตํ*ากว่า
คะแนนประเมินตนเองค่อนข้างมาก
คณะวิท ยาการจัดการ ได้ดาํ เนิ นการศึ กษาและทํา ความเข้า ใจเกี* ย วกับ การจัดการเอกสาร
ประกอบและปรับแก้ไขจุดบกพร่ องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรี ยบร้อยแล้ว
องค์ ประกอบที0 2 ผลการประเมินประจําปี 2551 ที*ผา่ นมา มีการดําเนินงานที*บรรลุเป้ าหมาย 5
ตัวบ่งชี4 ไม่บรรลุเป้ าหมาย 7 ตัวบ่งชี4 จากจํานวนตัวบ่งชี4ท4 งั สิ4 น 12 ตัวบ่งชี4 แต่คะแนนจากการประเมิน
ตนเองกับคะแนนประเมินของกรรมการไม่แตกต่างกันทั4ง 12 ตัวบ่งชี4 คณะกรรมการได้เสนอแนะให้
การจัดหลักสู ตรไม่ใช้เป็ นแขวงวิชา ให้พฒั นาระบบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื* องครบทุกหลักสู ตร
เพิ*มจํานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับ จํานวนนัก ศึ กษา จัดกระบวนการเพิ*มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมต่ อ
จํานวนนักศึกษา รวมถึงการมีเวทีให้นกั ศึกษาแสดงความสามารถ
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คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ ด ํา เนิ น การปรั บ ปรุ งจุ ด ที* ค วรพัฒ นาตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการในกรอบงานที* คณะสามารถดําเนิ นการได้ ในบางกรณี แล้ว เช่ น การจัดเตรี ยมปรั บ
โครงสร้ างหลักสู ตรใหม่ทุกโปรแกรมวิชาตามหลักเกณฑ์ของ TQF การจัดโครงการคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมให้ก ับ นัก ศึ ก ษาชั4น ปี ที* 1 ทุ ก คน รวมถึ ง การจัดกิ จกรรมให้ นัก ศึ ก ษาได้แ สดงออก เช่ น
โครงการประกวดโฟลค์ซอง โครงการประกวดดาวเดื อนคณะ เป็ นต้น สําหรั บส่ วนที*เป็ นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที*ยงั ไม่ได้ปรับแก้ เช่ น การเพิ*มจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา ซึ* งมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบข้อมูลแล้ว
องค์ ประกอบที0 3 ผลการดําเนิ นงานที* ผ่านมาเป็ นไปตามเป้ าหมายที* ต4 งั ไว้และการประเมิ น
ตนเองสอดคล้องกับคะแนนประเมินของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีความพึงพอใจจุดแข็ง
ของคณะ ในด้านของความตลบถ้วนและความสมบูรณ์ของการจัดกิจกรรมที*หลากหลายและมีจาํ นวน
โครงการมาก ในขณะเดี ย วกัน คณะกรรมการได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะคื อ ให้ เน้น การพัฒนาด้า นการ
ดําเนินงานให้ดียง*ิ ขึ4น และเพิ*มจํานวนกิจกรรมนันทนาการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุ งการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดย
การบริ หารจัดการโครงการมีบูรณาการอย่างเป็ นระบบโดยเน้นให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วมให้มากยิ*งขึ4น
และให้อาจารย์เป็ นเพียงที*ปรึ กษาไม่ใช่ ผูด้ าํ เนิ นการ เพื*อที*จะเป็ นการพัฒนานักศึกษาด้วยกิ จกรรม
อาทิ โครงการจุดเทียนชัยเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2552 โครงการวัด
สวยด้วย 5 ส. เป็ นต้น ซึ* งนักศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่ วมทั4งคณะ ในส่ วนของ
กิ จ กรรมนัน ทนาการ คณะได้จ ัด โครงการแข่ ง ขัน กี ฬ าภายในคณะ โครงการบายศรี พี* น้ อ งทุ ก
โปรแกรมวิชา เป็ นต้น
องค์ ประกอบที0 4 ผลการดําเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมายทุกตัวบ่งชี4 ซึ* งสอดคล้องกับผลคะแนน
การประเมินของคระกรรมการ โดยมีขอ้ เสนอแนะคือ ความีการสร้างระบบ ในการสร้างขวัญกําลังใจ
ยกย่อง นักวิจยั ในลักษณะของโบนัสพิเศษ และควรระบุหน่วยงานที*สนับสนุนทุนวิจยั
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด ํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยการนําผลงานการวิจยั มาประกอบการพิจารณาความดี ความชอบในการเลื*อนขึ4น
เงินเดือนและให้โบนัสประจําปี และได้จดั ทําสรุ ปหน่วยงานที*ให้การสนับสนุนเงินทุกและจํานวนเงิน
ทุกแล้ว
องค์ ประกอบที0 5 การให้บริ การวิชาการแต่สังคมมีผลการดํานเนิ นงานที*บรรลุเป้ าหมายที*ต4 งั
ไว้ทุกประการ และมีผลการประเมิ นตนเองสอดคล้องกับคะแนนประเมิ นของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการมี ขอ้ เสนอแนะให้ออกแบบระบบการประเมินผลให้ครอบคลุ ม การจัดโครงการให้
ตอบสนองความต้องการของสังคม เพื*อนําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ4 น จัดทําโครงการที* บูรณาการ
บริ การวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการเรี ยนการสอน
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คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาํ เนิ นการจัดโครงการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คื อ การจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บิตการโดยเน้นความต้องการของชุ มชนในท้องถิ* น ระดับตําบล
(อบต.) โดยการสํารวจความต้องการของชุมชนก่อนจัดโครงการเพื*อให้นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
องค์ ประกอบที0 6 การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายที* ต4 งั ไว้ ซึ* งมีคะแนนผลการประเมินที* สอดคล้องกับผลคะแนนของคณะกรรมการ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ และให้บริ การในระดับชาติ
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด ํา เนิ น การรั ก ษาระดับ มาตรฐานกิ จ กรรมด้า นการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และต่อเนื*อง อาทิ โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก (ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี)
โครงการสมาธิ เ พื* อ พัฒ นานั ก ศึ ก ษา (ทุ ก วัน อัง คาร) และการนํ า นั ก ศึ ก ษาไปร่ วมงานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติอย่างต่อเนื*อง เช่น โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4งที* 3 เป็ นต้น
องค์ ป ระกอบที0 7 การบริ ห ารและการจัด การ ประกอบด้ว ยตัว บ่ ง ชี4 9 ตัว บ่ ง ชี4 ผลการ
ดําเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมาย 7 ตัวบ่ง ชี4 ไม่บรรลุ เป้ าหมาย 2 ตัวบ่ งชี4 ผลการประเมิ นตนเองมี ระดับ
คะแนนสู งกว่าคณะแนนประเมินของคณะกรรมการ 3 ตัวบ่งชี4 โดยมีคณะกรรมการให้ขอ้ เสนอแนะ
ในประเด็ น หลั ก ดัง นี4 การแต่ ง ตั4ง คณะกรรมการกํา หนดทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ และนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี* ยง คณะกรรมกรจัดการองค์ความรู ้ เป็ นต้น รวมถึ งการจัดทําฐานข้อมู
ล้ดานบุคลากร งบประมาณ การจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์ การประสานงานอย่างมีส่วนร่ วมกับชุ มชน อบต.
และการให้ผบู ้ ริ หารคณะติดตามผลการดําเนินงานของอาจารย์เป็ นรายบุคคล
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะได้ในบางประเด็นแล้ว อาทิ
การแต่งตั4งคณะทํางานชุดต่าง ๆ การรับทราบข้อมูลของชุ มชนเพื*อการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
ท้องถิ*น การจัดทํา Portfolio ของอาจารย์เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น
องค์ ประกอบที0 9 การเงิ นและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการสามารถดําเนิ นการได้ตาม
เป้ าหมาย และมีคะแนนการประเมินตนเองสอดคล้องกับคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ ทั4งนี4
คณะกรรมการได้ให้ขอ้ เสนอแนะทางด้านการจัดทําฐานข้อมูลและรายงานฐานะทางการเงินสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร มี การเชื* อมโยงทั4งคณะ เพื*อประกอบการวางแผนและตัดสิ นใจ รวมถึ งการใช้ทรัพยากร
ร่ วมกัน
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คณะวิยาการจัดการได้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในระดับ หนึ* ง แล้ว โดยเฉพาะการจัดสรรและการใช้ส อยงบประมาณของแต่ ล ะ
โปรแกรมวิชา ให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาและมีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการต่าง ๆ
รวมกันให้มากยิง* ขึ4น
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องค์ ประกอบที0 9 ระบบกลไกและการประกันคุ ณภาพ มีผลการดําเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง มีค่าคะแนนที*ต*าํ กว่าคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ เป็ นที*พึงพอใจ
ของคณะกรรมการ แต่มีจุดอ่อนคือ ระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายที*ไม่ชดั เจน
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาํ เนิ นการรักษามาตรฐานที*เป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื* อง และได้มีการสร้าง
เครื อข่าย การให้ความรู ้เกี*ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาผ่านรายวิชาที*มีการเรี ยน
การสอน เช่น วิชาการจัดการคุณภาพ เป็ นต้น

ตารางสรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที0ผ่านมา (ปี การศึกษา 2551) และเป้าหมาย
ในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2552)

องค์ ประกอบ
คุณภาพ
องค์ ประกอบที0 1
ปรั ช ญ ปณิธ าน วัต ถุ ประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญา
ห รื อ ป ณิ ธ า น ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี4
เ พื* อ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามแผนให้ ค รบทุ ก
ภารกิจ
ตัวบ่ งชี ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี4 ของการ
ปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด

ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 7

ระดับ 7

ระดับ 5

95.27 %

97.98 %

85 %
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

องค์ ประกอบที0 2
การเรียนการสอน
ระดับ 6

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 7

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 4

-15.18 %

95 %

-10% + 10%

ป.เอก 17.19 %
ป.ตรี 3.13 %

ป.เอก 20.00 %
ป.ตรี 3.33 %

ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํ า ที* ด ํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์
ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

21.88 %

23.34 %

ป.เอก
>20%
และ
ป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ. ≥
40%

ตั ว บ่ งชี ที 2.7 มี ก ระบวนการ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.8 มี ร ะบบและกลไก
สนับสนุ นให้อาจารย์ประจําทําการ
วิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอน

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

3 ข้อ

3 ข้อ

3 ข้อ

ตั ว บ่ ง ชี ที 2.1 มี ร ะบบและกลไก
การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตั ว บ่ งชี ที 2.3 มี โ ครงการหรื อ
กิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคลองค์กร และชุ มชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม
ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวน
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํา ที* มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ตั ว บ่ ง ชี ที 2.9 ร้ อ ยละของบัณ ฑิ ต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที* ไ ด้ง านทํา และ
การประกอบอาชี พ อิ สระภายใน 1
ปี
ตัวบ่ งชี ที 2.10 ร้ อยละของบัณฑิ ต
ระดับ ปริ ญญาตรี ที* ไ ด้รับ เงิ นเดื อ น
เริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่ งชี ที 2.11 ระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้า ง ผูป้ ระกอบการ และ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
ตัวบ่ งชี ที 2.12 ร้อยละของนักศึกษา
ปั จ จุ บั น แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที* สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผ่านมา ที*
ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม
จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ* งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
องค์ ประกอบที0 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 3.1 มี ก ารจัด บริ ก ารแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า

76.69 %

76.69 %

80 %

58.80 %

58.80 %

75 %

3.72 %

3.72 %

3.5

0%

0%

0.016

ระดับ 7

ระดับ 8

ระดับ 7

ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษาที*ครบถ้วนและสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที* พึ ง
ประสงค์
องค์ ประกอบที0 4
การวิจัย
ตั ว บ่ ง ชี ที 4.1 มี ก ารพัฒ นาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

ระดับ 7

ระดับ 4

ระดับ 4

6 ข้อ

6 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
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ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา
ตัวบ่ งชี ที 4.2 มีระบบบริ หารจัดการ
4 ข้อ
3 ข้อ
ค ว า ม รู ้ จ า ก ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์
องค์ ประกอบ
คุณภาพ

ตั ว บ่ งชี ที 4 . 3 เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในและภายนอกสถาบั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ตั ว บ่ งชี ที 4.4 ร้ อยละของงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร หรื อ
นําไปใช้ประโยชน์ท4 งั ในระดับชาติ
และในระดับ นานาชาติ ต่อจํา นวน
อาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที0 5
การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
ตั ว บ่ งชี ที 5.2 ร้ อยละของอาจารย์
ประจําที*มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอก
สถาบั น เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 5.3 ร้ อยละของกิ จกรรม
หรื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการและ
วิช าชี พ ที* ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุ มชนประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตั ว บ่ ง ชี ที 5.4 ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

9,333.05 บาท

28,021.80 บาท

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5 000 บาท

11.86 %

1.80 %

5%

ระดับ 7

ระดับ 7

ระดับ 5

48.44 %

66.66 %

25 %

42.19 %

60.00 %

35 %

85.07 %

79.95 %

85 %
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ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา
ตั ว บ่ ง ชี ที 5 . 5 จํ า น ว น แ ห ล่ ง
2 แหล่ง
2 แหล่ง
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที*
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที0 6
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 4
ระดับ 4
ตัวบ่ งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบ
คุณภาพ

องค์ ประกอบที0 7
การบริหารและการจัดการ
ตั วบ่ งชี ที 7.1 สภาสถาบันใช้หลัก
ธรรมาภิ บ าลในการบริ หารจัดการ
และสามารถผลั ก ดั น สถาบั น ให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
ตั วบ่ งชี ที 7.2 ภาวะ ผู ้ นํ า ขอ ง
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่ งชี ที 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี ที 7.4 มีระบบและกลไกใน
การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื* อ
พัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี ที 7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื*อการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั
ตัวบ่ งชี ที 7.6 ระดับความสําเร็ จใน
การเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรภายนอก
เข้ า มามี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)
≥ 2 แหล่ง

ระดับ 3

5 ข้อ

5 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

3 ข้อ

3 ข้อ

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 5

ระดับ 5

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 4

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ งชี ที 7.7 ร้ อยละของอาจารย์
ประจํา ที* ไ ด้รั บ รางวัล ผลงานทาง
วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ในระดับ ชาติ
หรื อนานาชาติ
ตัวบ่ งชี ที 7.8 มีการนําระบบบริ หาร
ความเสี* ย งมาใช้ ใ นกระบวนการ
บริ หารการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 7.9 ระดับความสําเร็ จ
ขอ ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตั ว บ่ ง ชี4 แ ล ะ
เป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับ
บุคคล
องค์ ประกอบที0 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี ที 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 8.2 มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
ภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที0 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.1 มี ร ะบบและกลไก
การประกัน คุ ณ ภาพภายในที* เ ป็ น
ส่ วนหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.2 มี ร ะบบและกลไก
การให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา

ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

0

0

0.5 %

ระดับ 4

ระดับ 4

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ระดับ 8

ระดับ 8

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ระดับ 6

ระดับ 6

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ระดับ 7

ระดับ 7

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

ระดับ 5

ระดับ 4

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

59

องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ
ของการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน
องค์ ประกอบที0 10
องค์ ป ระกอบตามนโยบายรั ฐ บาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
ตัวบ่ งชี ที 10.1 การบริ หารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
ตัวบ่ งชี ที 10.2 ผลที*เกิ ดกับผูเ้ รี ยน
ตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู ้ เจ
ตนคติ ที*ดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุ ณลักษณะที* พึงประสงค์ท4 งั 3
ด้าน

ผลการประเมินจากปี ที0 ผลการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินในรอบ
ผ่ านมา
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ0 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 4

ระดับ 4

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

0

4 ข้อ

0

3 ด้าน

มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน
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ส่ วนที0 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับ
เป้ าหมายจุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผลการดําเนิ นงานจริ ง
ประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ที*สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตามเป้ าหมาย
ที*กาํ หนดไว้ รวมทั4งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง ตามตัวบ่งชี4 แต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี4

องค์ ประกอบที0 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชีFที0 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชีFเพือ0 วัดความสํ าเร็จของการดําเนินตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและ
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี4ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี4 เพื*อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี4 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั4ง
และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร และสภาสถาบัน
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มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย กับยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสมํ*าเสมอ
6. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื* อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย
ของคณะฯ ไว้ใ นแผนยุท ธศาสตร์ ข องคณะฯ ซึ* งผ่า นความเห็ นชอบจากการระดมความคิ ดของ
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (1.1.1.1)
2. คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารดํา เนิ น การจัด ประชุ ม เพื* อ พัฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ (1.1.2.1) (1.1.2.2) (1.1.2.3) (1.1.2.4) เมื*อวันที* 31 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 626 คณะ
วิทยาการจัดการ ซึ* งแผนยุทธศาสตร์ ของคณะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาชาติ (1.1.2.5)
3. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดตัวบ่งชี4 ของการดําเนิ นงาน และกําหนดเป้ าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี4เพื*อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน โดยระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2552และ
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2553 (1.1.3.1) (1.1.3.2)
4. มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ (1.1.4.1) (1.1.4.2)
5. คณะวิทยาการจัดการมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี4
ปี ละ 2 ครั4ง รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน (1.1.5.1)
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ตารางที0 1.1.1 การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ กับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการ
จัดการ

1.1พัฒ นาหลัก สู ต รการผลิ ต ครู ใ ห้ส อดคล้อ งตาม 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
- พัฒนาและปฏิรูปการเรี ยนรู้
มาตรฐานวิช าชี พ ครู แ ละความต้อ งการของสั ง คม
1.2.ส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครู ดา้ นวิชาการ
และคุณลักษณะความเป็ นครู
1.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชนเพื*อเสริ มสร้างประสบการณ์วชิ าชีพแก่
นักศึกษาครู
1.4 พัฒนาศัก ยภาพทางวิช าการและกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนของคณาจารย์ผผู้ ลิตบัณฑิตครู
ให้ได้คุณภาพ
1.5 ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื*อการ
ผลิตบัณฑิตครู
1.6 ส่ งเสริ มการให้ทุนการศึกษานักศึกษาครู
1.7 สนับ สนุ น กระบวนการพิจารณาคัดเลื อ กคนดี
คนเก่ง คนมีคุณธรรม คนมีแววเป็ นครู เพื*อให้เข้า
เป็ นนักศึกษาครู
1.8 ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาเป็ นเครื* องมือใน
การผลิตบัณฑิตครู ที*มีคุณภาพ
1.9 สร้ างชุมชนวิชาการและบรรยากาศทางวิชาการ
เพื*อการผลิตครู ในสังคมฐานความรู้
1.10 ส่ งเสริ มการใช้แหล่งการเรี ยนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ*นเพื*อการพัฒนานักศึกษาครู
ส่ งเสริ ม
2.1 พัฒ นาหลัก สู ต รระยะสั4 นและระยะยาวที*
ศั ก ย ภ า พ ท า ง ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองด้า น
วิช าการแก่ ค รู ใ น วิชาการแก่ครู ในท้องถิ*น
ท้องถิ*น
2.2 ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นองค์ก รภาครั ฐ
และเอกชนในการพัฒนาผูป้ ระกอบวิช าชี พครู ใ น
ท้องถิ*น
2.3 สนับ สนุ นกระบวนการวิจยั และพัฒนา เพื*อ
ส่ งเสริ มคุณภาพด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
ให้แก่ครู ในท้องถิ*น
2.4 สร้ า งเครื อ ข่า ยความร่ วมมือ ด้า นวิช าการและ
วิชาชีพครู ในท้องถิ*น
ผลิตบัณฑิตครู ที*มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต
และท้ อ งถิ* นให้
เกิดการเรี ยนรู้เห็น
คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม
แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ*น
การวิจัย ที* มุ่ ง เน้น
พัฒนา
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง
การของท้อ งถิ* น
อย่างยัง* ยืน

กา ร พั ฒ น าอ ง ค์
ค ว า ม รู้ พื4 น ฐ า น
นวัต กรรม และ
เทคโนโลยี เป็ นที*
ยอมรับใน
ระดับชาติ สากล

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการ
ความสอดคล้ อง
จัดการ
3. พัฒนาบัณฑิตและท้ องถิ0นให้ เกิดการเรี ยนรู้ เห็น ด้ านการทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มี
คุณค่ าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ0น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ แผนงาน/โครงการ
รองรับ
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ องค์ความรู้จาก
ปั
ญ
ญาท้
อ
งถิ
น
0
วิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ*น
3.2 ชี4 นาํ ท้อ งถิ* น ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ - ทํา นุ บ ํ า รุ งศาสนาและ
ชุมชนและสร้างสังคมเรี ยนรู้ เพื*อการพัฒนาที*ยง*ั ยืน ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ทํานุ บาํ รุ ง ส่ งเสริ มประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ*น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การวิจัยที0มุ่งเน้ นพัฒนา และความต้ องการของ
ท้ องถิ0นอย่ างยั0งยืน
1.1 การวิจยั ที*มุ่งเน้นพัฒนา และความต้องการของ
ท้องถิ*นอย่างยัง* ยืน
1.2 ร่ วมมือ เรี ยนรู้ สร้างองค์ความรู้กบั ชุมชนใน
การนําโจทย์ทอ้ งถิ*นมาดําเนินการวิจยั เพื*อการพัฒนา
ท้องถิ*น
1.3 สนับสนุ นการวิจยั ที*สร้ างองค์ความรู้ ในการ
เสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนทั4 งในมิ ติ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึ ก ษาและการนํา ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้
1.4 ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การวิ จัย เพื* อ เพิ* ม ขี ด ความ
สามารถ และแก้ปั ญ หาท้อ งถิ* น ในโครงงานวิจัย
ปริ ญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1.5 สร้ า งกระบวนการคิ ด ติ ดอาวุธทางปั ญญา
ให้แก่ชุมชนอย่างยัง* ยืน
2. การพัฒนาองค์ ความรู้ พืนF ฐาน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เป็ นที0ยอมรับในระดับชาติ สากล
2.1 จั ด ระบบโครงสร้ า งการทํา วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มีการจัดตั4ง กลุ่มวิจยั หน่ วย
วิจยั ศูนย์วจิ ยั และศูนย์วิจยั แห่ งความเป็ นเลิศ รวมทั4ง
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั มากขึ4น
2.2 กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างงานวิจยั ในข้อ 2.1
2.3 สร้างกระบวนการพัฒนานักวิจยั TA/RA

ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ มี
ด้านการวิจัย
- การวิ จั ย ที* มุ่ ง เน้ น พัฒ นา และ แผนงาน/โครงการ
ความต้องการของท้องถิ*นอย่างยัง* ยืน รองรับ
- การพัฒ นาองค์ ค วามรู้ พ4ื น ฐาน
นวัต กรรมและเทคโนโลยี เป็ นที*
ยอมรับในระดับชาติสากล
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ง า น วิ จั ย ต า ม
แ น ว ท า ง
พระราชดําริ

การพัฒ นาระบบ
บริ หาร
จั ด ก า ร ที* มี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผล และ
ยึ ด ห ลั ก ธ ร ร ม า
ภิบาล
ก า ร เ พิ* ม ขี ด
ความสามารถ
แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพของ
ชุ ม ชน โดยนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
2.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การเข้าถึงแหล่งทุนของ
มหาวิทยาลัย
2.5 ส่ งเสริ มสนับ สนุ นการนําเสนอผลงานวิจัย
ตีพิมพ์งานวิจยั ในระดับชาติ และนานาชาติ
2.6 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้รางวัล อาจารย์ที*มี
ผลงานวิจยั โดดเด่น
3. การส่ งเสริมงานวิจัยตามแนวทางพระราชดําริ
3.1 สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานที*เกี*ยวข้องกับ
โครงการพระราชดําริ
3.2 ผลัก ดันและสนับ สนุ น ให้เกิ ดงานวิจัยตาม
โครงการพระราชดําริ
3.3 ส่ งเสริ มการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใน
พื4นที*
1. ระบบการบริ หารบุ คลากรมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
2. ระบบการบริ หารจัด การมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผลและยึดหลักธรรมาภิบาล
3 .อาคาร สถานที* วัสดุอุปกรณ์ มีปริ มาณและ
คุณภาพเพียงพอสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.
ระบบงบประมาณมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
1. สนับสนุ นการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย จัดทําหลักสู ตร
พิเศษระยะสั4น และการฝึ กอบรมตามความต้องการ
ความสนใจของชุมชน
2. จัดตั4งศูนย์วิสาหกิจชุ มชนเพื*อพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบอาชี พของชุ มชนโดยยึดหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ*นและชุมชน
ในการผลิ ตบัณ ฑิตให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ
ของชุมชน

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการ
จัดการ

ความสอดคล้ อง

ด้ า นการบริ ห ารจั ด การโดย สอดคล้ อ งและมี
แผนงาน/โครงการ
หลักธรรมาภิบาล
- ระบบบริ ห ารจัด การมี รองรับ
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทิผลและ
ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้ อ งและมี
ด้ านบริการวิชาการ
- ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร แผนงาน/โครงการ
บุคลากรมี ประสิ ทธิ ภาพและ รองรับ
ประสิ ทธิ ผล
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ของคณะวิทยาการ
จัดการ

ความสอดคล้ อง

4. สร้ างเครื อข่ า ยความร่ วมมือ ในการถ่ า ยทอด
ความรู้และเทคโนโลยี เพื*อการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
5. จัดตั4งศูนย์เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื*อ
เป็ นศูนย์ศึกษาและให้บริ การทางวิชาการในชุ มชน
การวางแผนพัฒนาชุมชน
6. จัดตั4งศูนย์ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการปกครองส่ วน
ท้องถิ*น เพื*อเป็ นศูนย์ศึกษาและให้บริ การทาง
วิชาการแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ*น
7. สนับสนุ นโครงการแลกเปลี*ยนเรี ยนรู้ชุมชน โดย
ให้คณาจารย์และนักศึกษา ออกไปเรี ยนรู้ และช่ วย
พัฒนาชุมชน
8. จัดตั4งศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ*นให้ได้มาตรฐาน และเป็ น
สากล
9. สร้างเครื อข่ายท้องถิ*น รวมทั4งศิษย์เก่า เพื*อเป็ น
พลังขับเคลื*อนมหาวิทยาลัยไปสู่ สถาบัน อุดมศึกษา
เพื*อพัฒนาท้องถิ*นอย่างแท้จริ ง
10. ส่ ง เสริ มสนับ สนุ น ให้มี ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ข อง
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ*น

6. คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ ของ
คณะและมหาวิทยาลัย (1.1.6.1)
7. คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินของ SAR และกพร. มาพัฒนาการดําเนิ นงาน
(1.1.7.1)
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1.1
ระดับ
ระดับ 7
3 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
1.1
ระดับ
ระดับ 5
ผ่าน ระดับ 7
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการมีแผนยุทธศาสตร์ แผนดําเนิ นงานและกําหนดตัวบ่งชี4 การดําเนิ นงานที*
ชัดเจน ซึ* งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาและชาติ มีการประเมินผลการดําเนิ นงานและ
นํามาพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง
จุดอ่ อน
คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนดําเนินงานและการกําหนดเป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี4ให้คลอบคลุมพันธกิจ อย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 1.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2.1 รายงานการประชุม เรื* องการทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2.2 แผนปฏิบตั ิการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.1.2.3 แผนปฏิบตั ิการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2553
1.1.2.4 คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ ที* 8/2553 เรื* อง แต่งตั4งคณะกรรมการดําเนิ นงานด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้านบริ การวิชาการและจุดเน้น (School of
Business คณะวิทยาการจัดการ
1.1.3.1 แผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.1.3.2 แผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2553
1.1.4.1 คําขอเงินงบประมาณประจําปี 2552 – 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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หมายเลข
1.1.4.2
1.1.5.1
1.1.6.1
1.1.7.1

หลักฐานแสดง
รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณของแต่ละโปรแกรมวิชา
รายงายผลการปฏิบตั ิงาน
ตารางวิเคราะห์ความาสอดคล้อง
รายงานการประชุมเพื*อพัฒนาแผนการดําเนินงาน
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ตัวบ่ งชีFที0 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชีFของการปฏิบัติงานที0กาํ หนด
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
จํานวนตัวบ่งชี4ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณที*บรรลุเป้ าหมาย x
100
จํานวนตัวบ่งชี4ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณทั4งหมด
194 x 100
198

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการมี จาํ นวนตัวบ่งชี4 ของแผนปฏิ บตั ิการประจําปี งบประมาณฯ จํานวน
198 ตัวบ่งชี4 จํานวนตัวบ่งชี4ที*บรรลุเป้ าหมาย จํานวน 194 ตัวบ่งชี4 คิดเป็ นร้อยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตัวบ่งชี4การปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด ร้อยละ 97.98 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 97.98

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 85
ร้อยละ 97.98
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี4 ในอัตราที*สูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.
แนวทางพัฒนา
ควรนําผลการดําเนิ นงานของตัวบ่งชี4ที*ไม่บรรลุเป้ าหมายมาวิเคราะห์เพื*อกําหนดแนวทางใน
การพัฒนา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.1.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.2.1.2 ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที0 1
คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชีF
รายละเอียด
(คะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม
3.00)
3.00)
5.00)
1.1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์ และแผน
3
ดําเนินการ
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี4
3
ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
เฉลีย0
3
-
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องค์ ประกอบที0 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชีFที0 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื* อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของ
หลักสู ตรที*ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที*ตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที*ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที*เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื* องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที*เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญา
เอก) ที*เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั4งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 6 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนิ นงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี4
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
จัด เตรี ย มความพร้ อ มทั4ง ด้า นคณาจารย์แ ละสิ* ง สนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ ทั4ง ด้า นห้ อ งสมุ ด ระบบ
สารสนเทศ ศูนย์การเรี ย นรู ้ ห้องปฏิ บตั ิ การ อาคารสถานที* และวัสดุ อุปกรณ์ การศึ กษาอื* น ๆ ที*
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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เกี*ยวข้อง ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ. (2.1.1.1)
(2.1.1.2) และมาตรฐานอื*น ๆ ที*เกี* ยวข้อง (2.1.1.3) เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื*อผ่านความเห็นชอบและได้ผา่ นการพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสู ตร (2.1.1.4)
2. คณะฯ มีการกําหนดเป้ าหมายแผนการผลิ ตบัณฑิ ตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิ ตบัณฑิ ต
ของ หลัก สู ตรหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.1) หลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.2) หลักสู ตรบัญชี
บัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.2.3) หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต (2.1.2.4)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552) (2.1.2.5)
3. คณะฯ มีการเตรี ยมความพร้ อมในการเปิ ดหลักสู ตรใหม่คือการวิพากษ์หลักสู ตรโดยได้
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจาก สกอ. ได้ร่วมกันปรับแก้ไขทั4งสาระสําคัญและภาษาที*ใช้ให้สละสลวย(2.1.3.1
4. คณะฯ มีการดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนิ นการทุกหลักสู ตรประจําปี การศึกษา โดย
พิจารณาจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2551-2552
(2.1.4.1)
5. หลักสู ตรที* เปิ ดสอนทุ กหลักสู ตร ในคณะฯ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 และมีการประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร หลักสู ตรหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.1) หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.2) หลักสู ตรบัญชี
บัณ ฑิ ต (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) (2.1.5.3) (2.1.5.4) หลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
(2.1.5.4) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552) (2.1.5.5) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรใหม่ 2552)(2.1.5.6)หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสู ตรใหม่ 2552) )(2.1.5.7)
ชื0 อหลักสู ตร
สกอ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
25 มกราคม 2550
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
31 กรฎาคม 2551
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
16 ธันวาคม 2549
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
16 ธันวาคม 2549
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
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ชื0 อหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)

สกอ.พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสู ตร
8 กุมภาพันธ์ 2551

หลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ 2552)
หลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ 2552)

25 พฤษภาคม 2552

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด
2.1
ระดับ
ดําเนินการ 6 ข้อ

25 พฤษภาคม 2552

25 พฤษภาคม 2552

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ดําเนินการ 6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตรทุกหลักสู ตร ที*เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต จัดเตรี ยม
ความพร้อมทั4งด้านคณาจารย์และสิ* งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทั4งด้านห้องปฏิบตั ิการ อาคารสถานที*และ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนให้อย่างน้อยเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และมาตรฐานอื* น ๆ ที* เกี* ยวข้อง เช่ นมาตรฐาน
หลัก สู ตรของสภาวิช าชี พ บัญชี มี ก ารกํา หนดเป้ าหมายแผนการผลิ ตบัณ ฑิ ตในแผนการผลิ ต
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บัณฑิ ต มีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ซึ* ง
ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาต่าง
ๆ อย่างต่อเนื*อง เช่น ร้อยละของหลักสู ตรที*ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548 ร้ อยละของบัณ ฑิ ตที* ท าํ งานตรงสาขา เพื* อให้ส ามารถนํา ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล การ
ดําเนิ นการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการ
บริ หารหลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื* องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื* องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.1.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.3 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
2.1.2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
2.1.3.1 หนังสื อเชิ ญวิทยากรและคําสั*งตั4งคณะกรรมจัดทํา มคอ.2
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2551-2552
2.1.5.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.5.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
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ตัวบ่ งชีFที0 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที0เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุก
หลักสู ตร
่ และหลากหลายที*จะสนองตอบต่อความ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน
ต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื* องคุณภาพการสอนและสิ* งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื* องทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี4
1. คณะฯ มี การดําเนิ นการให้ความรู ้ ค วามเข้า ใจกับ อาจารย์ผูส้ อนถึ งวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายของการจัดการศึกษาแต่ละหลักสู ตร และดําเนิ นการจัดทําคู่มือการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
เป็ นประจํา ทุ ก ปี ซึ* งมี รายละเอี ยดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษาทุ กหลัก สู ตร
(2.2.1.1)
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2. คณะฯ มีการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตรโดยจัดและเขียนไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้ในทุกรายวิชา (2.2.2.1) และทุกหลักสู ตรจะมี
แผนการเรี ยนที*มีรายวิชาที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่ น วิชาสัมมนาของทุกหลักสู ตรได้ออกแบบให้
นักศึกษา เป็ นผูจ้ ดั งานเองทุกขั4นตอน (2.2.2.2) รายวิชาการวางแผนและเขียนโครงการ (2.2.2.3) วิชา
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เป็ นต้น (2.2.2.4) โดยจัดทําไว้ในคู่มือนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาและแจก
ให้นกั ศึกษาทุกคน (2.2.2.5)
3. คณะฯ สนับสนุ นให้แต่ละโปรแกรมวิชามีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ผสู ้ อนมีการใช้สื*อและ
เทคโนโลยี ในการเรี ย นสอนเพื* อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ โดยมี ก ารสนับ สนุ น ทรั พ ยากรคื อ เครื* อ ง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา ในการจัดการเรี ยนการสอน เช่ น เครื* องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา เครื* อง
ฉาย LCD ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้อง On air และห้องเรี ยนที*อุปกรณ์ช่วยสอนพร้ อม เพื*อ
ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษา (2.2.3.2)
4. คณะฯ มีการจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ที*จะสนองตอบต่อ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที*มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย เช่น
โครงการจัดสัมมนาประกอบการเรี ยนรายวิชาสัมมนา (2.2.4.1) โครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (2.2.4.2)
5. คณะฯ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยน
และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร (2.2.5.1)
6. คณะฯ มี ก ารประเมิ นผลความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย นในเรื* องคุ ณ ภาพการสอนและสิ* ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร (2.2.6.1)
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื*องทุกหลักสู ตร
โดยให้อาจารย์ผสู ้ อนส่ งรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื*อปรับปรุ งกระบวนการ
เรี ยนการสอน (2.2.7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2

ระดับ

ผ่าน ระดับ 7

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
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2.2

ระดับ

ระดับ 6

ระดับ 7

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผ่าน ระดับ 7

บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มี การออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที*เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการใช้สื*อวีดีทศั น์ และการนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบ Power Point ในการสอน
เพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรี ยน ภาคเรี ยนละ 1-2 ครั4ง เนื* องจากในการ
จัดการเรี ย นการสอน มัก เป็ นการสอนนักศึ กษาเป็ นกลุ่ มใหญ่ และห้องเรี ยนบางห้องไม่ อุป กรณ์
อํานวยความสะดวก จึงทําให้ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย เพียง
พอที*จะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนที*แตกต่างกันได้
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที*เป็ นกลุ่ม
ใหญ่ มี การประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที* สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที*จดั ให้ผูเ้ รี ยนและอิ ง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื* องคุณภาพการสอน
เพื*อที*จะสามารถปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างทันท่วงที
รายการหลักฐานแสดง : ตังบ่ งชีFที0 2.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2552
2.2.2.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.2.2 รายงานรายวิชาสัมมนา
2.2.2.3 รายงานรายวิชาการวางแผนและเขียนโครงการ
2.2.2.4 สมุดฝึ กงานนักศึกษา
2.2.2.5 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2552
2.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552
2.2.3.2 สมุดยืมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ LCD
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2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5.1
2.2.6.1
2.2.7.1

โครงการจัดสัมมนา ประกอบการเรี ยนรายวิชาสัมมนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
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ตัวบ่ งชีFที0 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที0สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนซึ0ง
บุคคลองค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที*กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*นาํ ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั4งที*กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดย
ความร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ น
จากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี4
1. คณะมีระบบและกลไกที*กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนา
และปรับปรุ งหลักสู ตร โดยมีคาํ สั*งแต่งตั4งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรฯ , หนังสื อเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสู ตร (2.3.1.1), หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (ธุ รกิ จระหว่า งประเทศ) (2.3.1.2) ,
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (2.3.1.3)
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิห รื อ ผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วมทุ ก หลัก สู ต ร
เช่ น รายวิช าเตรี ย มฝึ ก
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ประสบการณ์ วิชาชี พ และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ซึ* งนักศึกษาต้องออกไปฝึ กประสบการณ์
ในสถานประกอบการจริ งและแต่ละหน่วยงานจะมีแบบประเมินส่ งกลับมายังโปรแกรมวิชา (2.3.2.1)
และเมื* อมี ก ารจัดทําหลักสู ตรใหม่หรื อเมื* อมี การปรั บปรุ ง หลัก สู ตรใหม่จะเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูใ้ ช้
บัณฑิตและผูท้ ี*เกี*ยวข้องในการใช้บณั ฑิตมามีส่วนร่ วมในการวิพากษ์หลักสู ตรทุกหลักสู ตร (2.3.2.2)
3. คณะฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั4งที*กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตร
ให้นกั ศึกษาทุกชั4นปี และได้รับความร่ วมมือจากองค์การหรื อหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เช่น
โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการนอกสถานที* ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุ กวนิ ช (2.3.3.1) โครงการ
อบรมฝึ กอาชี พระยะสั4น (2.3.3.2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (2.3.3.3) โครงการสัมมนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิคการเป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศข่าวมืออาชีพ (2.3.3.4)
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ (2.3.3.5)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อชุ มชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร เช่ น แบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พของนักศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ (2.3.4.1) มีการเก็บข้อมูลโดยมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลโครงการฝึ กอบรม CPD ที*มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ นวิทยากรในการให้บริ การ
วิชาการแก่ผทู ้ าํ บัญชี (2.3.4.2) กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์ (2.3.4.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มี การจัดโครงการมี กิจกรรมทางการศึ กษามาก แต่ก ารติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ นจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุ มชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ต้องมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที*ได้รับการสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันให้ครบทุกหลักสู ตร
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 164-165
2.3.1.2 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ธุ รกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552) หน้า ภาคผนวก
2.3.1.3 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หน้า 59 - 73
2.3.2.1 เอกสารการเสนอโครงการพัฒนาในส่ วนของงบลงทุน (งานพัฒนา)
คณะวิทยาการจัดการ
2.3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุ กวนิช
2.3.3.2 โครงการอบรมฝึ กอาชีพระยะสั4น
2.3.3.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.3.3.4 โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิคการเป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศ
ข่าวมืออาชีพ
2.3.3.5 โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
2.3.4.1 แบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ต่างๆ
2.3.4.2 แบบประเมินโครงการฝึ กอบรม CPD ที*มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ นวิทยากร
ในการให้บริ การวิชาการแก่ผทู ้ าํ บัญชี
2.3.4.3 แบบประเมินกลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์
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ตัวบ่ งชีFที0 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤-10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

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

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจําทั4งหมด 60 คน ในจํานวนนี4 ลา
ศึกษาต่อ 5 คน อาจารย์ที*ปฏิบตั ิงานจริ ง 55 คน มีนกั ศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
เท่ากับ 2,637.50 / 55 เท่ากับ 48 : 1 (2.4.1.1) จากเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. กําหนดให้ค่า FTES
ระดับปริ ญญาตรี ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา สาขาบริ หารธุ รกิจมีค่าเท่ากับ 25 : 1 (2.4.1.2) ซึ* งสามารถ
นํามา คํานวณได้จากสู ตร
ร้อยละของความแตกต่าง = จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจําของคณะฯ – เกณฑ์มาตรฐานเฉลี*ย
เกณฑ์มาตรฐานเฉลี*ย

ค่า FTES

2,637.50 / 55
= [(48 -25)/25] x 100
= 92

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.4
ร้อยละ
ร้อยละ 92
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

X 100

= 48 : 1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
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เป้าหมาย
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2.4

ร้อยละ

ร้อยละ -15.8

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

-10% + 10%

ร้อยละ 92

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ มีสัดส่ วนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําไม่เหมาะสมในส่ วนนี4
คณะฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน และเปิ ดรับสมัครอาจารย์เพิ*มเพื*อแก้ปัญหาดังกล่าว
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.4.1.1 เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.4.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.4.1.3 รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
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ตัวบ่ งชีFที0 2.5 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที0 มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก หรื อ
เทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อย 1. วุฒิปริ ญญาเอก อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
ละ 1 – 19 หรื อ
20 – 29 และ
เท่ากับ ร้อยละ 30 และ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อย 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อน้อย
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
ละ 20 – 29 แต่วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
กว่า ร้อยละ 5
น้อยกว่า ร้อยละ 5
มากกว่า ร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5
ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ท4 งั หมด 60 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน
อาจารย์ที*ปฏิบตั ิงานจริ ง 55 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท
จํานวน 46 คนและวุฒิปริ ญญาเอก 12 คน ต่ออาจารย์ประจําทั4งหมด 60 คน (2.5.1.1) และมี
อาจารย์ที*กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 11 คน (2.5.1.2) ดังนั4น
อาจารย์วุฒิปริ ญญาตรี 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.33
อาจารย์วุฒิปริ ญญาโท 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 76.67
อาจารย์วุฒิปริ ญญาเอก 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.00
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ตารางที0 2.5.1 ตารางแสดง จํานวนอาจารย์ จําแนกตามโปรแกรมวิชา ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิ
สู งสุ ด
โปรแกรมวิชา
การจัดการทัว* ไป
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

รศ.
1
1

ผศ.
2
1
2
1
2
2
3
13

ตําแหน่ ง
อาจารย์
11
2
7
2
3
1
5
11
2
2
46

รวม
13
3
9
4
5
3
8
11
2
2
60

คุณวุฒิสูงสุ ด
ป.โท ป.เอก
9
3
3
7
1
3
1
3
2
3
4
4
10
1
2
2
46
12

ป.ตรี
1
1
2

รวม
13
3
9
4
5
3
8
11
2
2
60

ตารางที0 2.5.2 ตารางแสดง รายนามอาจารย์ ทกี0 าํ ลังศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
1.นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล

ลาศึกษา
ลาบางเวลา

ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา

สาขา / มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการทัว* ไป
มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
รุ จิโชค
3.นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง

ลาเต็มเวลา
ลาบางเวลา

4.นายเดช ธรรมศิริ

ลาเต็มเวลา

5.นางสาวณัฐชามญฑ์
ศรี จาํ เริ ญรัตนา
6.นางจีรวรรณ นกเอี4ยงทอง
7.นางสาวชญาพรรธณ์
เนตรโพธิOแก้ว
8.นางสาวร่ มเกล้า ศิลธรรม

ลาเต็มเวลา

ลาเต็มเวลา

CHONGQING UNIVERSITY

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษา
-

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
CHINA SCHOLARSHIP

86

อาจารย์
9.นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
10.นางหรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
11.นายพงษ์สนั ติO ตันหยง

ลาศึกษา
ลาบางเวลา
ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

สาขา / มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5

ร้อยละ

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตาม
ตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 20.00
และวุฒิปริ ญญาตรี ร้อยละ 3.33
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก
ป.เอก
ร้อยละ 17.19 และ >20% และ
วุฒิปริ ญญาตรี
ป.ตรี < 5%
ร้อยละ 3.13

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
วุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ 20 และวุฒิ
ปริ ญญาตรี
ร้อยละ 3.33

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
ในปี การศึ กษา 2552 คณะวิท ยาการจัดการ มี อาจารย์ท4 งั หมด 60 คน ลาศึ กษาต่ อ 4 คน
อาจารย์ที*ปฏิบตั ิงานจริ ง 56 คน มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*มีวุฒิปริ ญญาตรี 2 คน วุฒิปริ ญญาโท
จํานวน 46 คนและวุฒิปริ ญญาเอก 12 คน ต่ออาจารย์ประจําทั4งหมด 60 คน และมีอาจารย์ที*กาํ ลัง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 11 คน อาจารย์ส่วนมาก ยังขาดประสบการณ์ ด้านการสอน และใน 1
ภาคเรี ยนต้องรับภาระการสอนหลายวิชาและหลายชัว* โมง จึงต้องมีการเตรี ยมการจัดการเรี ยนการ
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สอน และอาจารย์ห ลายคนมี ง านวิ จ ัย และงานบริ ก ารวิ ช าการด้ว ย จึ ง ทํา ให้ ข าดความพร้ อ มใน
การศึกษาต่อ

แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรส่ งเสริ มให้คณาจารย์พฒั นาตนเอง ทั4งการศึกษาต่อและการขอ
ผลงานทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1.1 รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
2.5.1.2 ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที*กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
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ตัวบ่ งชีFที0 2.6 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ประจําที0ดํารงตําแหน่ ง อาจารย์ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – 39
หรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 40 – 59
แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับรศ. ขึ4นไป
น้อยกว่าร้อยละ 10

คะแนน 2
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
40 – 59 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ4นไป
เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้อยละ 10
หรื อ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่า หรื อ เท่ากับ
ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ4นไป
น้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60
และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ4นไป
เท่ากับ หรื อมากกว่า ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจําทั4งหมด 60 คน มีตาํ แหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ รวมกัน 14 คน คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 22.34 (2.6.1.1) ดังนี4
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.67
รองศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.67
ตารางที0 2.6.1.1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
1
1.67
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
13
21.66
อาจารย์
46
76.67
รวม
60
100.0
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.6

ร้อยละ

ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ ร้อยละ 23.34

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.6
ปั จจัยนําเข้า ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 21.88
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ศ + รศ. + ผศ.
≥ 40%

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกัน เท่ากับ
ร้อยละ 23.33

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มี อาจารย์ประจําที* มีตาํ แหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
รวมกันต่ออาจารย์ประจําร้อยละ 23.34 โดยอาจารย์ส่วนมาก ยังขาดประสบการณ์ดา้ นการสอน และ
ใน 1 ภาคเรี ยนต้องรับภาระการสอนหลายวิชาและหลายชัว* โมงสอน ดังนั4นจึงต้องมีการเตรี ยมการ
จัด การเรี ย นการสอน ยัง ไม่ ส ามารถขอผลงานทางวิ ช าการได้ แต่ ค ณะวิ ท ยาการจัด การได้จ ัด
งบประมาณสนับสนุนไว้แล้ว
แนวทางการพัฒนา :
มหาวิท ยาลัย ควรมี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้อาจารย์ท าํ ผลงานวิช าการเพื* อขอตํา แหน่ ง ทาง
วิชาการ โดยมีมาตรการส่ งเสริ มและเอื4ออํานวยความสะดวกในการทําผลงานทางวิชาการ และมีการ
กําหนดระยะเวลาของผลสําเร็ จอย่างชัดเจน เพื*อนํามาซึ* งศักยภาพของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.6.1.1 รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
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ตัวบ่ งชีFที0 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี*ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท้ ี*ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนิ นการวางแผน ป้ องกัน หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

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

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะวิทยาการจัดการ ใช้นโยบายในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชี พของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ นครปฐม มี ก ารกํา หนดนโยบายไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร คื อมี ข ้อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548 (2.7.1.1) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่า ด้วยจรรยาบรรณของบุ ค ลากร พ.ศ. 2551 (2.7.1.2) ซึ* ง ให้ใ ช้บ งั คับ กับ บุ ค ลากรซึ* ง
หมายถึงข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และลูกจ้างส่ วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยเคร่ งครัด
2. คณะฯ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ กี* ย วข้องได้ป ฏิ บ ัติต ามจรรยาบรรณวิช าชี พ (2.7.2.1)โดย
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และแจกให้กบั คณาจารย์ทุกท่าน (2.7.2.2)
3. คณะฯ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารคณะ (2.7.3.1) ประธานโปรแกรมวิชา (2.7.3.2) และอาจารย์พี*เลี4 ยง เป็ นผูด้ ูแล
การปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ (2.7.3.3) และเป็ นผูด้ ํา เนิ น การรายงานผลการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ (2.7.3.4)
4. คณะฯ มีระบบในการดําเนินการกับผูท้ ี*ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551 ในหมวด 8 การพิจารณา
ทางจรรยาบรรณ (2.7.4.1) และมี ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติห น้า ที* ข องบุ ค ลากร เช่ น การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้าที*ของผูบ้ ริ หาร (2.7.4.2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ (2.7.4.3)
และการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ (2.7.4.4)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.7

ระดับ

ผ่าน ระดับ 4

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.7
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง:
คณะวิทยาการจัดการ มีวฒั นธรรมองค์กรในลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มี
การส่ งเสริ มให้ผูเ้ กี* ยวข้องได้ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิช าชี พ มี การกํากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พและดําเนิ นการกับผูท้ ี*ไม่ปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ แต่ดาํ เนิ นการอย่างไม่
เป็ นทางการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรรักษาวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะนี4ต่อไป และควรเพิ*มการจูงใจ
ให้อาจารย์ที*ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.7
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.7.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
2.7.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.2.1 บันทึกข้อความเรื* องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ร่ าง) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากร
2.7.2.2 คู่มือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.7.3.1 บทบาทหน้าที*ของคณะกรรมการบริ หารคณะฯ ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.2 บทบาทหน้าที*ของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.3 คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์พี*เลี4ยง
2.7.3.4 รายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2.7.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที*ของผูบ้ ริ หาร
2.7.4.3 การประเมินผลการสอนของอาจารย์
2.7.4.4 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบ่ งชีFที0 2.8 มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้ อาจารย์ ประจําทําวิจัยเพื0อพัฒนาการเรียนการ
สอน
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าเกี*ยวกับการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. มีกลไกการบริ หารวิชาการที*กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้านการเรี ยน
การสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี*ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
การเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสมํ*าเสมอ
5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั4งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1.
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้า
เกี*ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนในยุทธศาสตร์คณะฯ (2.8.1.1) โดยจัดอบรม
การทําวิจยั ในชั4นเรี ยน (2.8.1.2)
2.
คณะฯ มีกลไกการบริ หารวิชาการที*กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนานวัตกรรมในด้านการ
เรี ยนการสอน โดย ให้อาจารย์ได้เข้าอบรมหลักการ วิธีการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน เพื*อสร้างให้เกิด
นวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอน ที*จะนําไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ (2.8.2.1)
3.
คณะ ฯ มีงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจยั (2.8.3.1) มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั
เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยร่ วมกับสถาบันวิจยั ฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม(2.8.3.2) รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื*นๆ (2.8.3.3)
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4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี*ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
การเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสมํ*าเสมอได้มีการจัดอบรมวิจยั ในชั4นเรี ยนให้
คณาจารย์ได้มีความรู ้ในการทําวิจยั อย่างต่อเนื* อง(2.8.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.8
ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.8
ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ
3 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน 3 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าเกี*ยวกับการ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน มีกลไกการบริ หารวิชาการที*กระตุน้ ให้อาจารย์คิดพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ในด้านการเรี ยนการสอน แต่มีขอ้ จํากัดด้านอาจารย์ที*มีอยู่ มีจาํ นวนน้อยเมื*อเทียบกับ
ปริ มาณนักศึกษา ทําให้มีภาระงานสอนมาก ไม่สามารถทําวิจยั ได้อย่างเต็มที*
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรลดภาระงานสอน และสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั มากขั4น
โดยเฉพาะวิจยั ในชั4นเรี ยน
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีF 2.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.8.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ/คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2552
2.8.1.2 คําสั*งอบรมการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
2.8.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2552
2.8.3.1 งบประมาณ 2552 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื*อ
2.8.3.2 ประกาศทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.8.3.3 ประกาศทุนวิจยั แหล่งทุนภายนอกอื*นๆ
2.8.4.1 คําสั*งอบรมการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
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ตัวบ่ งชีFที0 2.9 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที0ได้ งานทําและประกอบอาชี พอิสระภายใน 1
ปี
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนินการสํารวจนักศึกษาที*สาํ เร็ จการ
ศึกษาทั4งหมด 845 คน (2.9.2.1) พบว่า บัณฑิตที*ตอบแบบสอบถาม 648 คน จาก 845 คน ได้งาน
ภายใน 1 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 76.69
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2.9
ร้อยละ
ร้อยละ 76.69
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.9
ร้อยละ
ร้อยละ 99.57
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 76.69

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
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คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรี ยนสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต หลักสู ตรบัญชี
บัณฑิ ตและหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการผลิ ตบัณฑิ ตที*หลากหลาย แต่
เนื* องจากสภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบให้สถานประกอบการต่างๆ มีการลดปริ มาณการ
รั บคนเข้าทํางาน จึ ง ส่ งผลให้นักศึ กษาของคณะวิทยาการจัดการที* จบไปมี ค วามรู ้ ไม่ตรงกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการในขณะนี4 ทําให้นกั ศึกษาที*จบไปแล้วบางส่ วนไม่สามารถหางานทํา
ได้
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื*อพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนของ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผูเ้ รี ยนมากยิง* ขึ4น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551
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ตัวบ่ งชีFที0 2.10 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที0ได้ รับเงินเดือนเริ0มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ได้รับ
เงินเดือนเท่ากับหรื อสู งกว่า
เกณฑ์ ก.พ.

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

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

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึ กษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนิ นการสํารวจนักศึกษาที* สําเร็ จ
การศึกษาทั4งหมด 648 คน (2.10.1.1) บัณฑิต 648 ตอบแบบสอบถาม 648 คน พบว่าได้รับเงินเดือน
เริ* มต้นเป็ นไปตามวุฒิ จํานวน 381 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.80
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.10

ร้อยละ

ร้อยละ 58.80

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.10
ร้อยละ
ร้อยละ 79.69
ร้อยละ 75
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 58.80

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรี ยนสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต หลักสู ตรบัญชี
บัณ ฑิ ต และหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าที* ห ลากหลายที* เ ป็ นที* ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน จึ ง ทํา ให้มี นัก ศึ ก ษาสนใจเรี ย นเป็ นจํา นวนมาก และมี บ ัณ ฑิ ต จบในจํา นวนมาก
เช่ นเดี ยวกัน และบัณฑิ ตที*จบแล้วไม่อยากไปทํางานไกลจากภูมิลาํ เนาที*อยู่อาศัย ประจวบกับเป็ น
ช่ วงภาวะเศรษฐกิ จไม่ดี ผูป้ ระกอบการหลายรายลดการจ้างงานลง จึงทําให้บณ
ั ฑิ ตที*จบไปแล้วไม่
สามารถเลือกงานที*มีเงินเดือนสู ง ๆ ได้ จึงทําให้ได้รับเงินเดือนที*ต*าํ กว่าวุฒิ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการสร้างเครื อข่ายกับสถานประกอบการ เพื*อนําไปสู่ การจ้างงาน
หลังจากสําเร็ จการศึกษา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.10
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี การศึกษา 2551
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ตัวบ่ งชีFที0 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี*ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 – 2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี*ยอยูร่ ะหว่าง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี*ยอยูร่ ะหว่าง 3.50 – 5.00

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการใช้ขอ้ มูลจากโครงการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพที*มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.11.3.1) ระหว่างเดือน พ.ค. 52-ก.ย. 52
สํารวจโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากนศ.ภาคปกติ 891 คน ภาค
กศ.พป. 515 คน ที*ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ 870 แห่ ง แยกเป็ นหน่วยงานรัฐ 325 แห่ ง เอกชน
545 แห่ง พบว่าระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตคณะวิทยาการจัดการ
มีคะแนนเฉลี*ยรวม 3.72 จําแนกเป็ นด้านต่าง ๆ มีคะแนนดังนี4
เกณฑ์ การพิจารณา
คะแนนเฉลีย0
ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการและจริ ยธรรมวิชาชีพ
3.98
ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัว
3.89
ด้านความรู ้ความสามารถพื4นฐานที*มีต่อการปฏิบตั ิงาน
3.66
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
3.57
คะแนนเฉลีย0 รวม
3.72
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.11

คะแนนเฉลี*ย

3.72

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ
สกอ.
3 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

102

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
2.11
คะแนนเฉลี*ย
n/a
3.5
3.72
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะตามจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที*พึงประสงค์
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิ ท ยาการจัด การ จะดํา เนิ น การพัฒ นาในด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและด้า นความรู ้
ความสามารถพื4นฐานที* มี ต่อการปฏิ บ ตั ิ ง าน เพื* อให้นายจ้า ง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ตคณะ
วิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจเพิ*มขึ4น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.11
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.11.3.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและความต้อง การในการพัฒนาคุณภาพที*มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชีFที0 2.12 ร้ อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์ เก่าที0สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที0ผ่านมาที0
ได้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรม
กีฬ า สุ ข ภาพ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า นสิ0 ง แวดล้ อ มในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015

คะแนน 2
ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 0.030

การคิดร้อยละตัวบ่งชี4 : คํานวณมาจาก

จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที*สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผา่ นมาทั4งหมด
ทุกระดับการศึกษาที*ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปั จจุบนั
x 100
จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที*สาํ เร็ จการศึกษาที*ได้รางวัลในรอบ 5 ปี

ที*ผา่ นมาทั4งหมดทุกระดับการศึกษา
ผลการดําเนินงาน :
ปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีนกั ศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที*สําเร็ จการศึกษา
ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ* ง แวดล้อมในระดับ ชาติ หรื อนานาชาติ ส่ วนในรอบ 5 ปี ที* ผ่า นมามี
นักศึกษาและศิษย์เก่าที*ได้รับประกาศเกี ยรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม จริ ยธรรม
กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ จํานวน 5 คน
6 รางวัลคือ
1. ปี การศึกษา 2548 นายธี รศิษฐ์ สู งกิจบูลย์ จากการประกวด Mr. University 2005
2. ปี การศึกษา 2548 และนายพัชรพล ขุนณรงค์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชาสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุ นทร
พจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั4งที* 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4. ปี การศึกษา 2550 นางสาวขนิษฐา เนตรนุช ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ภาคกลาง
5. ปี การศึกษา 2550 นายจักรพันธ์ ทรงประโคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบ
ปั ญหาศีลธรรมเพื*อสันติภาพโลก ครั4งที* 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรมครอบครัวสุ ข
สันต์ ร่ วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. ปี การศึกษา 2550 นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ รางวัลมาลัยทอง

ตารางที0 2.12.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที0ได้ รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณใน
ระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 5 ปี
ชื*อ- สกุล
1. นายธี รศิษฐ์ สู งกิจบูลย์
2. นายพัชรพล ขุนณรงค์
3. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช

ประเภทรางวัล
Mr. University ประจําปี 2005
การประกวดร้องเพลง ถ้วยพระราชทานฯ
รางวัลชมเชย การประกวดสุ นทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ครั4งที* 7 จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. นางสาวขนิษฐา เนตรนุช
รางวัลได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานภาคกลาง
5. นายจักรพันธ์ ทรงประโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปั ญหาศีลธรรมเพื*อสันติภาพ
โลก ครั4งที* 1 (World Peace Ethical Contest 1) โดยชมรม
ครอบครัวสุ ขสันต์ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. นาย กิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ
รางวัลมาลัยทอง
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.12
ร้อยละ
ร้อยละ 0

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
0 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
2.12
ร้อยละ
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0.016
ร้อยละ 0
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
ปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีนกั ศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที*สําเร็ จการศึกษา
ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชี พ คุณธรรม จริ ยธรรมกีฬา สุ ขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขัน
อย่างต่อเนื*อง เพื*อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 2.12
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 2

ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร
มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
มีโครงการหรื อกิจกรรมที*สนับสนุน
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนซึ* งบุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*มีวฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*ดาํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื*อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที*ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
2
-

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

1

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

1

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

2.10

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที*ได้รับเงินเดือนเริ* มต้นเป็ นไปตาม
เกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และ
ศิษย์เก่าที*สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5
ปี ที*ผา่ นมาที*ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ

2.11
2.12

เฉลีย0

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

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

0

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

19/12
1.58

11/6
1.83

9/3
3.00
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องค์ ประกอบที0 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีFที0 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั4นปี ที* 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกที*เอื4อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั4ง 5 เรื* องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. คณะฯ มีการจัดทําการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาตั4งแต่เริ* มเข้ามาชั4นปี ที* 1
(3.1.1.1) และจัดทําระเบียนประวัติของนักศึกษาชั4นปี ที* 1 (3.1.1.2)
2. คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาเพื*อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ เช่ น ห้องสมุ ด (3.1.2.1) ห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ (3.1.2.2) ระบบเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย (3.1.2.3) ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงและวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ (3.1.2.4)
ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารโฆษณา (3.1.2.5) ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารบัญ ชี (3.1.2.6) ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารการเงิ น และการ
ธนาคาร (3.1.2.7) เป็ นต้น
3. คณะฯและมหาวิ ท ยาลัย ฯ มี ก ารจัด บริ ก ารด้า นกายภาพ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นัก ศึ ก ษา เช่ น หอพัก (3.1.3.1) สภาพแวดล้อ มในสถาบัน (3.1.3.2) สภาพห้ อ งเรี ย นและ
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ห้องปฏิ บตั ิการ (3.1.3.3) สถานที*ออกกําลังกาย (3.1.3.4)บริ การอนามัย (3.1.3.5) และห้องสมุด
มหาวิทยาลัย (3.1.3.6) เป็ นต้น
4. คณะฯ มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาตั4งแต่นกั ศึกษาชั4นปี ที* 1 จนถึงชั4นปี ที* 4
โดยนักศึ กษาแต่ละหมู่เรี ยนจะมีอาจารย์ที*ปรึ กษาอย่างน้อย 1 คน (3.1.4.1) และมี เอกสารแจ้ง
ข่าวสารเกี* ยวกับกิ จกรรมของนักศึ กษาโดยใช้เอกสารโฮมรู มเป็ นสื* อ (3.1.4.2) และคู่มือนักศึกษา
(3.1.4.3) มีระเบียบประวัตินกั ศึกษา (3.1.4.4)
5. คณะฯ และมหาวิท ยาลัย ฯ มี ก ารจัด บริ ก ารแหล่ ง ข้อมู ล ข่ า วสารที* เป็ นประโยชน์ แ ก่
นักศึกษาและศิ ษย์เก่า เช่ น web page ของคณะฯ (3.1.5.1) บอร์ ดและป้ ายประกาศของแต่ละ
โปรแกรมวิชาฯ (3.1.5.2) เอกสารโฮมรู ม (3.1.5.3)
6. คณะฯ ได้จดั ทําโครงการเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ได้แก่
- การจัด แข่ ง ขัน การประกวดการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั4น ปี ที* 4
(โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป) (3.1.6.1)
- การจัดอบรมภาษาอัง กฤษธุ รกิ จเพื* อเตรี ย มความพร้ อมก่ อนฝึ กงานและทํา งาน
สําหรับนักศึกษาปี ที* 4 (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป) (3.1.6.2)
- โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวิชาการตลาด) (3.1.6.3)
- โครงการทักษะการสื บค้นข้อมูล (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์) (3.1.6.4)
- โครงการศึ ก ษาดู งานนอกสถานที* บริ ษทั ปทุ มธานี จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี )
(3.1.6.5)
- โครงการศึ ก ษาดู ง าน บริ ษ ัท แสงโสม จํา กัด (มหาชน) (โปรแกรมวิ ช าบัญ ชี )
(3.1.6.6)
- โครงการศึ ก ษาดู ง าน บริ ษ ทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟู ดส์ จํากัด (โปรแกรมวิช าบัญชี )
(3.1.6.7)
- โครงการศึกษาดู งาน บริ ษทั บุ ญบูมเซรามิคส์ ดีไซน์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี )
(3.1.6.8)
- โครงการศึ ก ษาดู ง านบริ ษ ัท แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํา กัด (โปรแกรมวิ ช าบัญ ชี )
(3.1.6.9)
- โครงการสั ม มนาวิ ช าการเรื* อ งงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที* 35
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.10)
- โครงการสั ม มนาวิ ช าการเรื* องการวางระบบบัญ ชี แ ละการควบคุ ม ภายใน
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.11)
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- โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับ
นักบัญชีเบื4องต้น (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.12)
- โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บัญชี) (3.1.6.13)
- โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.14)
- โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี ด้วยโปรแกรมด้าน Multimedia
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.15)
- โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.16)
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.17)
- โครงการสั ม มนาทางวิช าการ เรื* องแนวทางการจัดทํา บัญชี ตามมาตรฐานที* 32
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.18)
- โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื* อ งการพัฒ นาและการออกแบบระบบบัญ ชี
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.19)
- โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื* อ งการพัฒ นาและการออกแบบระบบบัญ ชี
(โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.20)
- โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.21)
- โครงการแลกเปลี*ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี) (3.1.6.22)
- โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี )
(3.1.6.23)
- โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการ “การใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี แ ละ
การเงิน “Auto Flight” (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.24)
- โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.25)
- โครงการฝึ กอบรมทางวิช าการ “การใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี แ ละ
การเงิน “Auto Flight and Express” (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.26)
- โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้เท่าทันธุ รกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว
/ การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.27)
- โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้ อมสู่ การจัดทํางบการเงิ น
รู ปแบบใหม่ (โปรแกรมวิชาบัญชี) (3.1.6.28)
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- โครงการอบรมชี4แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบัญชี )
(3.1.6.29)
- โครงการอบรมเรื* องการสอบบัญชี ด้วยระบบสารสนเทศ (โปรแกรมวิชาบัญชี )
(3.1.6.30)
- โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.31)
- โครงการออกแบบฐานข้อมูลเพื*อใช้ในงานธุ รกิ จ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ) (3.1.6.32)
- โครงการสร้ างสื* อการนําเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.33)
- โครงการจัดสัมมนาความรู ้ ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.34)
- โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.35)
- โครงการอบรมการอบรมการพัฒ นาสื* อการเรี ยนการสอนด้ ว ยโปรแกรม
Authorware (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.36)
- โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิ ดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) (3.1.6.37)
- โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิ เทศศาสตร์ ” (โปรแกรมวิช านิ เทศ
ศาสตร์ ) (3.1.6.38)
- โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่ ความสําเร็ จ
ในอาชีพ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
(3.1.6.39)
- โครงการสั ม มนาด้า นการประชาสั ม พันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มื ออาชี พ
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.40)
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ คการเป็ นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.41)
- โครงการศึกษาดูงานด้านนิ เทศศาสตร์ บริ ษทั AIS (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
(3.1.6.42)
- โครงการการพัฒนาทัก ษะการใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป เพื*อสร้ า งสรรค์ง านนิ เทศ
ศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.43)
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- โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4ง
ที* 3 (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.44)
- โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ ) (3.1.6.45)
- โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
(3.1.6.46)
- โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ ) (3.1.6.47)
- โครงการพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิ งกลยุทธ์ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.48)
- โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ “เทคนิ คการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิ งกลยุทธ์”
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.49)
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หัวข้อ“กลยุท ธ์ ก ารเขี ย นแผนประชาสั ม พันธ์ CSR. เชิ ง สร้ า งสรรค์” หัวข้อ-“กลยุท ธ์ ก ารเขี ย นแผน
ประชาสั มพันธ์ ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริ มสร้ างจริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.50)
- โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์ เพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน
วิชาเอก (โปรแกรมวิชาโลจิสติกส์) (3.1.6.51)
- โครงการศึกษาดูงานด้านนิ เทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ ตาํ นานสมเด็จพระ
นเรศวร (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.52)
- โครงการศึกษาดูงานด้านนิ เทศศาสตร์ (การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง 9 (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ) (3.1.6.53)
- โครงการบรรยายพิ เ ศษทางวิ ช าการ หั ว ข้อ การบริ หารงานวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.6.54)
-โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (3.1.6.55)
- โครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ (คณะฯ) (3.1.6.56)
- โครงการประกวด ดี เจ จู เ นี ย ร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ (โปรแกรมวิ ช านิ เทศศาสตร์ )
(3.1.6.57)
7. คณะฯ ได้ทาํ การประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั4ง 5 เรื* องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
(3.1.7.1)
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8. คณะฯ ได้นาํ ผลการประเมิ นคุ ณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่ามาเผยแพร่ เพื*อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาโดยได้ทาํ
การประชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะ ใส่ ในวาระการประชุ มกรรมการบริ หารคณะฯ ครั4งที* 1/2553
วันที* 8 กุมภาพันธ์ 2553 (3.1.8.1)

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 8

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
ระดับ 7
ผ่าน ระดับ 8
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีFของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะฯ มีกระบวนการทํางานที*ครบถ้วนทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะดําเนิ นการจัดบริ การด้านต่าง ๆ เพื*อให้เอื4อต่อการพัฒนาการเรี ยนให้กบั นักศึกษา
ทุกชั4นปี และนําผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั4นปี ที* 1
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3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.4.4
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.6.5
3.1.6.6
3.1.6.7

ภาพห้องสมุด
ภาพห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ภาพระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สาย
ภาพห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ภาพห้องปฏิบตั ิการโฆษณา
ภาพห้องปฏิบตั ิการบัญชี
ภาพห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร
ภาพหอพักนักศึกษา
ภาพสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
สภาพห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
สถานที*ออกกําลังกาย
บริ การอนามัย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์ที*ปรึ กษา
เอกสารโฮมรู ม
คู่มือนักศึกษา
ระเบียบประวัตินกั ศึกษา
วารสารเฟื* องฟ้ า หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเว็บไซต์ของคณะ
หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ
บอร์ ดข่าวสารโปรแกรมวิชาฯ
การจัดแข่งขันการประกวดการเขียนแผนธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั4นปี ที* 4 (โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว* ไป)
การจัดอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจเพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กงานและทํางาน สําหรับ
นักศึกษาปี ที* 4 (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวิชาการตลาด)
โครงการทักษะการสื บค้นข้อมูล (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี) ()
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3.1.6.8
3.1.6.9
3.1.6.10
3.1.6.11
3.1.6.12
3.1.6.13
3.1.6.14
3.1.6.15
3.1.6.16
3.1.6.17
3.1.6.18
3.1.6.19
3.1.6.20
3.1.6.21
3.1.6.22
3.1.6.23
3.1.6.24
3.1.6.25
3.1.6.26

โครงการ ศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที* 35 (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องการวางระบบบัญชี และการควบคุ มภายใน (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับนัก
บัญชีเบื4องต้น (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมการนํา เสนอข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ด้ว ยโปรแกรมด้า น Multimedia
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื* อ งแนวทางการจัด ทํา บัญ ชี ต ามมาตรฐานที* 32
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการแลกเปลี*ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Auto Flight” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมทางวิช าการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

116

3.1.6.27
3.1.6.28
3.1.6.29
3.1.6.30
3.1.6.31
3.1.6.32
3.1.6.33
3.1.6.34
3.1.6.35
3.1.6.36
3.1.6.37
3.1.6.38
3.1.6.39

3.1.6.40
3.1.6.41
3.1.6.42
3.1.6.43

“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้ เท่าทันธุ รกิ จจากการจัดดูงบดุ ลเคลื* อนไหว /
การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบ
ใหม่ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมชี4แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมเรื* องการสอบบัญชีดว้ ยระบบสารสนเทศ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการออกแบบฐานข้อมูลเพื*อใช้ในงานธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการสร้ า งสื* อการนํา เสนอข้อมู ล ผ่า นเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการจัดสัมมนาความรู ้ ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการอบรมการวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที* เกิ ดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการอบรมการอบรมการพัฒนาสื* อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Authorware
(โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการอบรมการวิ เคราะห์ แ ละแก้ไ ขปั ญหาที* เกิ ด จากฮาร์ ด แวร์ (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่ ความสําเร็ จใน
อาชี พ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชี พ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการสั ม มนาด้า นการประชาสั ม พันธ์ (6) หัว ข้อ เทคนิ ค การเป็ นพิ ธี ก รและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิ เทศศาสตร์
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
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3.1.6.44
3.1.6.45
3.1.6.46
3.1.6.47
3.1.6.48
3.1.6.49
3.1.6.50

3.1.6.51
3.1.6.52
3.1.6.53
3.1.6.54
3.1.6.55
3.1.6.56
3.1.6.57
3.1.7.1
3.1.8.1

โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการผลิ ตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎี สู่ ปฏิ บตั ิ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ )
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิ งกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การ “เทคนิ คการเขี ยนแผนประชาสัมพันธ์ เชิ งกลยุทธ์ ”
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิ งสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุ ท ธ์ ก ารเขี ย นแผนประชาสั ม พัน ธ์ ใ นภาวะวิก ฤตและหัวข้อ -“การเสริ ม สร้ า ง
จริ ยธรรมการสื* อ สารและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการจัดอบรมภาษาอัง กฤษสําหรั บโลจิ สติ กส์ เพื*อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ย น
วิชาเอก (โปรแกรมโลจิสติกส์)
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ ตาํ นานสมเด็จพระนเรศวร
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการศึ ก ษาดู งานด้านนิ เทศศาสตร์ (การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง 9 (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ การบริ หารงานวิทยุโทรทัศน์ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ (คณะฯ)
โครงการประกวด ดีเจ จูเนียร์ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั4ง 5 เรื* อง ปี 52
วาระการประชุมกรรมการบริ หารคณะฯ ครั4งที* 1/2553 วันที* 8 กุมภาพันธ์ 2553
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ตัวบ่ งชีFที0 3.2 มีก ารส่ งเสริ มกิจกรรมนั ก ศึ กษาที0ครบถ้ ว นและสอดคล้ อ งกับคุ ณลัก ษณะของ
บัณฑิตที0พงึ ประสงค์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี4
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั4งที*จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ4 นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ดา้ นกิ จกรรมนักศึกษา โดยเขียนรายละเอียดเป็ นโครงการแต่ละปี
(3.2.1.1) การจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริ ม การจัดกิ จกรรมที* ส อดคล้องกับ วิสั ย ทัศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลัย
สอดคล้องกับ วิสั ย ทัศ น์ ของคณะ และตามคุ ณ ลัก ษณะบัณฑิ ตที* พึ ง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาและของคณะ (3.2.1.1.2)
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2. คณะฯ มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมให้ครบทุกประเภท โดย
อย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท (3.2.2.1-3.2.2.83)
3. คณะฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั4งที*จดั โดยสถาบัน
และองค์การนักศึกษาทุกสิ4 นปี การศึกษา (3.2.3.1)
4. คณะฯ มี การนําผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ งการจัดกิ จกรรมเพื*อพัฒนานักศึ กษาอย่า ง
ต่อเนื*อง (3.2.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 3
ระดับ 4
ผ่าน ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีFของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะฯ มี แ นวทางส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมที* ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลัย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ และคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ครบทุกด้าน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง เพื*อส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที*พึงประสงค์อย่างต่อเนื*อง
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1
แผนกลยุทธ์ดา้ นกิจกรรมนักศึกษา
3.2.1.2 ปฏิทินกิจกรรม
3.2.2.1 การจัดแข่งขันการประกวดการเขียนแผนธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั4นปี ที* 4 (โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว* ไป)
3.2.2.2 การจัดอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจเพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กงานและทํางาน สําหรับ
นักศึกษาปี ที* 4 (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
3.2.2.3 โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวิชาการตลาด)
3.2.2.4 โครงการทักษะการสื บค้นข้อมูล (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
3.2.2.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.6 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.7 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.8 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.9 โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที* 35 (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.2.2.11 โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องการวางระบบบัญชี และการควบคุ มภายใน (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.2.2.12 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับนัก
บัญชีเบื4องต้น (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.13 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
3.2.2.14 โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.15 โครงการอบรมการนํา เสนอข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ด้ว ยโปรแกรมด้า น Multimedia
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.16 โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.17 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.18 โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื* อ งแนวทางการจัด ทํา บัญ ชี ต ามมาตรฐานที* 32
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
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3.2.2.19
3.2.2.20
3.2.2.21
3.2.2.22
3.2.2.23
3.2.2.24
3.2.2.25
3.2.2.26
3.2.2.27
3.2.2.28
3.2.2.29
3.2.2.30
3.2.2.31
3.2.2.32
3.2.2.33
3.2.2.34
3.2.2.35
3.2.2.36

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการแลกเปลี*ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Auto Flight” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมทางวิช าการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น
“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้ เท่าทันธุ รกิ จจากการจัดดูงบดุ ลเคลื* อนไหว /
การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบ
ใหม่ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมชี4แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมเรื* องการสอบบัญชีดว้ ยระบบสารสนเทศ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการออกแบบฐานข้อมูลเพื*อใช้ในงานธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการสร้ า งสื* อการนํา เสนอข้อมู ล ผ่า นเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการจัดสัมมนาความรู ้ ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการอบรมการวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที* เกิ ดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โครงการอบรมการอบรมการพัฒนาสื* อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Authorware
(โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
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3.2.2.37

โครงการอบรมการวิ เคราะห์ แ ละแก้ไ ขปั ญหาที* เกิ ด จากฮาร์ ด แวร์ (โปรแกรมวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.38 โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.39 โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่ ความสําเร็ จใน
อาชี พ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.2.2.40 โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชี พ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.41 โครงการสั ม มนาด้า นการประชาสั ม พันธ์ (6) หัว ข้อ เทคนิ ค การเป็ นพิ ธี ก รและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.42 โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.43 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิ เทศศาสตร์
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.44 โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.45 โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.46 โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.47 โครงการผลิ ตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎี สู่ ปฏิ บตั ิ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ )
3.2.2.48 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิ งกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.2.2.49 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การ “เทคนิ คการเขี ยนแผนประชาสัมพันธ์ เชิ งกลยุทธ์ ”
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.50 โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิ งสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุ ท ธ์ ก ารเขี ย นแผนประชาสั ม พัน ธ์ ใ นภาวะวิก ฤตและหัวข้อ -“การเสริ ม สร้ า ง
จริ ยธรรมการสื* อ สารและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.51 โครงการจัดอบรมภาษาอัง กฤษสําหรั บโลจิ สติ กส์ เพื*อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเรี ย น
วิชาเอก (โปรแกรมโลจิสติกส์)
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3.2.2.52
3.2.2.53
3.2.2.54
3.2.2.55
3.2.2.56
3.2.2.57
3.2.2.58
3.2.2.59
3.2.2.60
3.2.2.61
3.2.2.62
3.2.2.63
3.2.2.64
3.2.2.65
3.2.2.66
3.2.2.67
3.2.2.68
3.2.2.69
3.2.2.70
3.2.2.71
3.2.2.72
3.2.2.73
3.2.2.74
3.2.2.75
3.2.2.76

โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนัก ศึ ก ษาสื* อ สารนัน ทนาการและสื บ สานวัฒ นธรรมไทย
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการจัดกิจกรรมของคณะด้านกีฬา (คณะฯ)
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั4งที* 4 (คณะฯ)
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
โครงการให้นกั ศึกษาปลูกสวนหย่อม (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
โครงการการตลาดเพื*อสังคม (โปรแกรมวิชาการตลาด)
โครงการห้องสมุดนี4พี*ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการห้องสมุดนี4พี*ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื*อช่วยเหลื อผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และเด็กกําพร้า วัดพระบาท
นํ4าพุ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการบัญชีสัมพันธ์เพื*อฟื4 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการปั นนํ4าใจสู่ นอ้ งชาวดอย (คณะฯ)
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน) (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการวิทยุชุมชนเพื*อพัฒนาท้องถิ*น (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* และนันทนาการ (โปรแกรมวิชาการตลาด)
โครงการกิจกรรมHRM สัมพันธ์ปี 53 (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนัก ศึ ก ษาสื* อ สารนัน ทนาการและสื บ สานวัฒ นธรรมไทย
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการกิจกรรม Max RealPlayer (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั4งที* 3) (คณะฯ)
โครงการเพลงในสวน ตอน รักพ่อรักเพลงของพ่อ (คณะฯ)
โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (คณะฯ)
โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งใหม่ (โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ)
โครงการจัดอบรมให้นกั ศึกษานัง* สมาธิ (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
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3.2.2.77
3.2.2.78
3.2.2.79
3.2.2.80
3.2.2.81
3.2.2.82
3.2.2.83
3.2.3.1
3.2.3.2

โครงการผูใ้ ห้ย่อมเป็ นที*รักการตักบาตรร่ วมกันทุกวันพฤหัสบดี (โปรแกรมวิชาการ
จัดการทัว* ไป)
โครงการอบรมคุณธรรม (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการวิทยาการจัดการร่ วมลอยกระทงตามประทีป (คณะฯ)
โครงการประเพณี แห่เทียน จํานําพรรษา (คณะฯ)
โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ (โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ)
แบบประเมินผลโครงการฯ
แบบการนํา ผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง การจัด กิ จกรรมเพื* อ พัฒ นานัก ศึ ก ษาอย่า ง
ต่อเนื*อง
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 3

ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

3.1
3.2

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มี ก ารส่ งเสริ มกิ จก รรมนั ก ศึ ก ษ าที*
ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะ
ของบัณฑิตที*พึงประสงค์
เฉลีย0

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

-

3
3.00
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องค์ ประกอบที0 4 การวิจัย
ตัวบ่ งชีFที0 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื*อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี*ยวกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ที*ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆเพื*อสนับสนุ น
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที*มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั4งภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการ มีข4 นั ตอนการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ โดยกําหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ ข องคณะวิท ยาการจัดการ (4.1.1.1) เพื* อให้บ รรลุ เป้ าหมายตามแผนของคณะ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติโดยมีรองคณบดี เป็ นผูด้ ูแลหลักฐานคือคําสั*ง
กําหนดภาระงานของผูบ้ ริ หารคณะ (4.1.1.2)
2. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี*ยวกับการบริ หารงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที*ใช้ประโยชน์ได้จริ ง มีการเผยแพร่ รายชื* ออาจารย์ในคณะ ที*ได้รับทุนวิจยั ใน
เว็บไซต์ของคณะฯและเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯ (4.1.2.1)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

127

3. คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั สรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ
เพื*อสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดยคณะจัดสรรงบประมาณเพื*อสนับสนุ นทุนวิจยั ไว้ทุกปี
(4.1.3.1)
4. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั โดยมีรอง
คณบดีเป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีการจัดตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit) เพื*อช่วยเหลือและประสานงาน
ด้านการวิจยั ให้กบั นักวิจยั มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม/สนับสนุนการทําวิจยั อย่างต่อเนื* อง (1.1.4.1) และ
(1.1.4.2)
5. คณะวิทยาการจัดการ มีการสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที*มีผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ดีเด่นโดยนําผลงานลงเผยแพร่ ในรายงานประจําปี เว็บไซต์ของคณะ และการให้ภาระ
งานด้านการวิจยั (4.1.5.1)
6 คณะวิท ยาการจัดการมี หน่ วยวิจยั เพื* อส่ งเสริ ม/สนับสนุ นด้า นการวิจยั เช่ น การหาทุ น
สนับสนุนการทําวิจยั จาก วช. สกว. และหน่วยงานภายนอกอื*น ๆ (4.1.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.1
ข้อ
ผ่าน 6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
4.1
ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
ผ่าน 6 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนงบประมาณ ส่ งเสริ มคณาจารย์ในการพัฒนาความรู ้
โดยมีการจัดอบรมด้านวิจยั และสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่ วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
สนับสนุนเวลาโดยการลดภาระงานสอนเพื*อให้คณาจารย์มีเวลาทําวิจยั เพิ*มขึ4นรวมทั4งส่ งเสริ มการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ให้แก่คณาจารย์
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั ของคณะฯ กับองค์กรภายนอก
ทั4งภาครัฐและเอกชน และส่ งเสริ มให้มีนกั วิจยั หน้าใหม่ของคณะฯ อย่างต่อเนื* อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 4.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2 หน้าที*และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1 หน้า Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวิทยาลัย http://npru.ac.th
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2552
4.1.4.1 เอกสารการจัดตั4ง Research Unit
4.1.4.2 คําสั*งอบรมด้านการวิจยั
4.1.5.1 รายงานประจําปี 2552 และ หน้าเว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
4.1.6.1 สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจยั จากหน่วยงานภายนอก
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ตัวบ่ งชีFที0 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท4 งั ในวงการ
วิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ที*เชื*อถือได้และรวดเร็ วต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี*ยวข้องทั4งภายใน
และภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอก
สถาบันเพื*อการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื4อขายทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของงานวิจยั หรื อสิ* งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit) เพื*อส่ งเสริ ม/สนับสนุน การเผยแพร่
งานวิจยั โดยมีรองคณบดีเป็ นผูค้ วบคุมดูแล (4.2.1.1)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ที*เชื*อถือได้และรวดเร็ วต่อการใช้ประโยชน์ โดยคณะได้จดั ทําเว็บไซต์ของคณะสําหรับ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านงานวิจยั (4.2.2.1)
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี*ยวข้องทั4งภายใน
และภายนอกสถาบันโดยคณะได้จดั ทําเว็บไซต์ของคณะสําหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจยั และมีเครื อข่ายตีพิมพ์ลงในวารสารราชภัฏตะวันตก (4.2.3.1)
4. หน่วยวิจยั (Research Unit) เป็ นหน่วยงานที*ส่งเสริ ม/สนับสนุนกับหน่วยงานภายนอก
เพื*อนํางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ (4.2.4.1)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.2
ข้อ
ผ่าน 4 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
4.2
ข้อ
ผ่าน 3 ข้อ
3 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน 4 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ ยังไม่ได้ดาํ เนินการด้านการจดสิ ทธิ บตั รอย่างเป็ นรู ปธรรม
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะสนับสนุนการทําวิจยั และส่ งเสริ มผลักดันให้งานวิจยั เผยแพร่ มากขึ4น
รวมถึงการสนับสนุนให้ผลงานของอาจารย์ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 4.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.2.1.1 เอกสารการจัดตั4งหน่วยวิจยั (Research Unit)
4.2..2.1 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.3.1 วารสารราชภัฏตะวันตก
4.2.3.2 หนังสื อเทิดพระเกียรติOฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.2.4.1 บทบาท/หน้าที*ของหน่วยวิจยั
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ตัวบ่ งชีFที0 4.3

เงินสนับสนุ นงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันต่ อ
อาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง 1 – 16,999 บาท

คะแนน 2
17,000 บาท – 24,999 บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึ ก ษา 2552 คณะวิ ท ยาการจัด การได้รั บ การสนับ สนุ น เงิ น ในการทํา วิ จ ัย จาก
หน่ วยงานภายในและภายนอกสถาบัน เป็ นเงิ น1,541,199 บาท (4.3.3.1.) คณะวิทยาการจัดการมี
อาจารย์ท4 งั หมดรวม 60 คน ในจํานวนนี4มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจํา
ที*ปฏิบตั ิงานจริ ง 55 คน (4.3.3.2.)เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน คิ ด ต่ อ จํา นวนอาจารย์ป ระจํา ที* ป ฏิ บ ัติ ง านจริ ง เท่ า กับ คนละ 28,021.8บาท
(1,541,199/55 = 28,021.8)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
4.3
บาท
28,021.80
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
4.3
บาท
9,333.05 บาท
5,000 บาท
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
28,021.80

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะทํางานวิจยั เพิ*มมาก
ขึ4นวิจยั
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการมี นโยบายที* จะรั บอาจารย์เพิ*มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ใ ห้
น้อยลง เพื*อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ดา้ นงานวิจยั และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์
ได้ไปทํางานวิจยั ทั4งภายในและภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้อาจารย์ในคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 4.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
4.3.1.2 รายงานประจําปี 2552
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ตัวบ่ งชีFที0 4.4 ร้ อยละของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ที0ตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์ สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช้ ประโยชน์ ทFังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่า หรื อ เท่ากับ ร้อยละ 30

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ จํานวน 1ชิ4 น คื อ บทคัดย่องานวิจยั เรื* อง “ Effective Human
Resource Management Practice for Continuous Quality Improvement Practices in SMEs” เขียนโดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ กรี แก้วมณี หนังสื อ The business Review, Cambridge *Vol.14 *Num.1
*December *2009 (4.4.1.1) คณะวิทยาการจัดการมี อาจารย์ท4 งั หมดจํานวน 60 คน ในจํานวนนี4 มี
อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับ ปริ ญญาเอก 5 คน อาจารย์ประจําที*ปฏิบตั ิงานจริ ง 55 คน ( 4.4.1.2) ร้อย
ละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่ คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 55 คน ร้ อยละ 1.8
(4.4.1.1) และ (4.4.1.2) (1/55*100 =1.8%)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
4.4
ร้อยละ ร้อยละ 1.8

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
4.4
ร้อยละ
ร้อยละ 11.86
ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อย 1.8
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
เนื* องจากคณะวิทยาการจัดการมีนกั ศึกษาจํานวนมาก ทําให้อาจารย์ไม่มีเวลาในการทําวิจยั
รวมถึงการสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ
สิ ทธิ บตั รหรื อนําไปใช้ประโยชน์ท4 งั ในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจะรับอาจารย์เพิ*มและจัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้ลดลงพัฒนา
อาจารย์ดา้ นงานวิจยั สนับสนุนการเผยแพร่ และตีพิมพ์งานวิจยั งานสร้างสรรค์รวมถึงงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีF 4.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.4.1.1. หนังสื อ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009
4.4.1.2. รายงานประจําปี 2552
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที* 4
ตัวบ่งชี4

4.1

4.2
4.3

4.4

รายละเอียด

คะแนน
การบรรลุ
เป้ าหมาย
สกอ.
สมศ. ก.พ.ร.
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม
เต็ม
เต็ม
3.00)
3.00)
5.00)
3
มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการ
บรรลุเป้ าหมาย
สนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จ ั ย และงาน
สร้างสรรค์
มีระบบบริ หารจัดการความรู ้ จากงานวิจยั
3
บรรลุเป้ าหมาย
และงานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3
บรรลุเป้ าหมาย
จากภายในและภายนอกสถาบั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ที*
1
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื ออนุ สิ ท ธิ บ ัต ร
หรื อนําไปใช้ประโยชน์ ท4 งั ในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
เฉลีย0
2.50
2.60
0
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องค์ ประกอบที0 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีFที0 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที*กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที*กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื*อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิOและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื*อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื*น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงาน ผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ดังนี4
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
โดยจัด ทํา ไว้ใ นยุท ธศาสตร์ ข องคณะฯ (5.1.1.1) เพื* อให้มี ค วามสอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย (5.1.1.2)
2. คณะวิทยาการจัดการแต่งตั4งคณะดําเนิ นการด้านการบริ การวิชาการ โดยมี รองคณบดี
ควบคุมดูแล ซึ* งการดําเนิ นงานแต่ละกิ จกรรม มีการแต่งตั4งคณะทํางานแต่ละโครงการ/กิ จกรรม เช่ น
“โครงการต้นกล้าอาชี พ” (5.1.2.1) คณะทํางานให้คาํ ปรึ กษาสื* อชุ มชน (หอกระจายข่าวสาร วิทยุ
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ชุ มชน) (5.1.2.2) เป็ นอนุ กรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโทรคมนาคมวุฒิสภา (5.1.2.3) ที*
ปรึ กษาประธานกรรมาธิ การทหารสภารผูแ้ ทนราษฎร (5.1.2.4) มีศูนย์บริ การความรู ้ ดา้ นการเงิ น
และบัญชี แก่ ชุ ม ชน (5.1.2.5) เป็ นวิท ยากรบรรยายให้ค วามรู ้ แก่ เจ้า หน้า กรมสรรพากร (5.1.2.6)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพิน4 ฐานโรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา (5.1.2.7)
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยยึด
หลักเกณฑ์ตามระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัย (5.1.3.1) เช่น โครงการอบรมการเก็บชัว* โมง
ของ CPD (5.1.3.2)
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที*กาํ หนด (5.1.4.1)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม ได้มีความร่ วมมือกับ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เกี* ยวกับ เรื* องของประเด็นที* น่าสนใจในการให้บริ การ
วิชาการ โดยได้มีการติดต่อว่าหัวข้อที*จดั บริ การจะต้องมีการเปลี*ยนแปลงปรับปรุ งอย่างไรเพื*อให้ทนั
ต่อมาตรฐานการบัญชี ที*เปลี* ยนไป นอกจากนี4ยงั ได้มีการนําข้อคิดเห็นจากแบบประเมินในโครงการ
ให้บริ การวิชาการมาใช้ในการปรับปรุ งเปลี*ยนแปลงและแก้ไข ให้โครงการใหม่ ๆ นั4นดําเนิ นไปได้
ด้วยดี ซึ* งผลจากการเปลี*ยนแปลงดังกล่าว จะเห็นได้จากปริ มาณผูเ้ ข้าอบรมวิชาการในรอบที*ผา่ นมา
เพิ*มมากขึ4น ซึ* งเป็ นบุคคลภายนอก (5.1.5.1) และโครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวย 5 ส (5.1.5.2)
6. มี การจัดทําแผนการเชื* อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั โดยนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน เช่ น โครงการต้นกล้าอาชี พ สามารถ
นํามาบูรณาการใช้กบั วิชาองค์การและการจัดการ วิชาหลักการตลาด วิชาการจัดการธุ รกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (5.1.6.1) มีการทําวิจยั ในหัวข้อที*เกี* ยวข้องกับการให้บริ การวิชาการ เช่ น แนว
ทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการตลาดนํ4าวัด
นํ4าลําพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.6.2) แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.6.3) การออกแบบสารสนเทศเพื*อการจัดการองค์ความรู ้องค์พระปฐม
เจดีย ์ จังหวัดนครปฐม (5.1.6.4) แนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเที*ยววิถีชีวิตลุ่ม
นํ4าอย่างยัง* ยืน อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.6.5)
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิO และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื* อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิ จของมหาวิทยาลัย เช่น ทางศูนย์อบรม
ด้านบัญชี ได้มีการสอบถามไปยังสภาวิชาชี พบัญชี เกี* ยวกับหัวข้อการอบรมที*น่าสนใจเพื*อให้ตรงกับ
ข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และเพื*อให้ทนั ต่อมาตรฐานด้านการบัญชีที*เปลี*ยนแปลง (5.1.7.1)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

138

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
5.1
ระดับ
ระดับ 7
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีแผนงานและเป้ าหมายที*ชดั เจนที*จะออกไปบริ การวิชาการให้แก่สังคมรวมทั4ง
มี ทีมงานจากคณาจารย์ที*เข้มแข็ง จะเห็ นได้ว่าในปี การศึ กษา 2552 มี การขยายฐานการให้บ ริ การ
วิชาการไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานราชการ และชุมชนต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา :
ทางคณะวิทยาการจัดการ ควรให้บริ การวิชาการแก่ สังคมอย่างต่อเนื* องและพยายามสร้ างการรั บรู ้
ให้กบั สังคมและท้องถิ*นในเรื* องการให้บริ การวิชาการ ซึ* งจะก่อให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที*ดี และสามารถ
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือได้อย่างเข้มแข็งอันจะนํามาซึ* งโจทย์วิจยั และการบริ การวิชาการในด้าน
อื*นๆต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 5.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการปี 2552
5.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
5.1.2.1 โครงการต้นกล้าอาชีพ
คําสั*ง ที* 1204/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ นประการใหม่”
คําสั*ง ที* 1480/2552 แต่งตั4งวทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ นประการใหม่”
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หมายเลข

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.4.1
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.6.1
5.1.6.2
5.1.6.3
5.1.6.4
5.1.6.5
5.16.6

หลักฐานแสดง
คําสั*ง ที* 25/2552 แต่งตั4งคณะกรรมการโครงการต้นกล้าอาชีพ
คําสั*ง ที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ รอบที* 3 หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ น
ประการใหม่”
คําสั*ง ที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ รอบที* 5 หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ น
ประการใหม่”
หนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากร ที* ศธ 0554/1822 โครงการต้นกล้าอาชีพ
คําสั*งแต่งตั4งกรรมการ
คําสั*งแต่งตั4งกรรมการ
หนังสื อคําสั*งอนุกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโทรคมนาคมวุฒิสภา
หนังสื อคําสั*งที*ปรึ กษาประธานกรรมธิ การทหารสภาผูแ้ ทนราษฎร
คําสั*งแต่งตั4งศูนย์บริ การความรู ้ดา้ นการเงินและบัญชีแก่ชุมชน
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที*กรมสรรพากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐาน โรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา
ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมการเก็บชัว* โมงของ CPD
แบบประเมิน
แบบประเมินความต้องการการจัดอบรม CPD
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวย 5 ส
โครงการต้นกล้าอาชีพ แนวการเรี ยนรู ้วิชาองค์การและการจัดการ วิชาหลักการตลาด วิชาการ
จัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งานวิจยั “แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
การจัดการตลาดนํ4าวัดนํ4าลําพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม”
งานวิจยั “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
งานวิจยั “การออกแบบสารสนเทศเพื*อการจัดการองค์ความรู ้องค์พระปฐมเจดีย ์ จังหวัด
นครปฐม”
งานวิจยั “แนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเที*ยววิถีชีวติ ลุ่มนํ4าอย่างยัง* ยืน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
งานวิจยั “การศึกษาปั จจัยที*ส่งผลกระทบต่อการส่ งออกดอกกล้วยไม้ไปจําหน่ายในประเทศ
ญี*ปุ่น”
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.7.1 แบบสรุ ปการประเมินผลการจัดอบรมโครงการ
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ตัวบ่ งชีFที0 5.2

ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ าที0มีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที0
ปรึ กษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชี พในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 25

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ หรื อระดับ
นานาชาติ เช่น เป็ นผูต้ รวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอม
บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้า พระยา เป็ นที* ป รึ ก ษาของศู น ย์บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เป็ นวิ ท ยากรโครงการต้นกล้า อาชี พ เป็ น
กรรมการทูตสันติภาพ เป็ นที*ปรึ กษาการจัดทําแผนปฎิบตั ิการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัด
นครปฐม กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ ได้แก่ เป็ นที*ปรึ กษา สสส. เป็ นที*ปรึ กษาศูนย์ธุรกิจ จํานวน
40 คน ต่ออาจารย์ประจํา 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 (40*60/100=66.66) (5.2.3.1 – 5.2.3.11)
ตารางที0 5.2
ลําดับ

ตารางแสดงการให้ บริการวิชาการแก่ สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รายนามอาจารย์

1

รศ.โสรัจ กายบริ บูรณ์

2

ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร

3

ผศ.ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์

4

ผศ.ดร.จันทนา โรจน์รุ่ งศศิธร

5

ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

กรรมการวิชาการ
- กําหนดตําแหน่งวิชาการ
- กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฎิบตั ิ
หน้าที*เพื*อให้มีหรื อเลื*อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
กําหนดตําแหน่งวิชาการ

กรรมการวิชาชีพ

-คณะกรรมการบทความวิชาการ
-สมาคมสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภานในราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึง
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏรําไพพรรณี
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏธนบุรี
-ผูต้ รวจประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนา -กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศักยภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันถูกล่อลวง
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที*เพื*อให้มีหรื อ
เลื*อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
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6

ผศ.ปิ ยะพร บุญเพ็ญ

-กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที*เพื*อให้มีหรื อ
เลื*อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
ลําดับ
รายนามอาจารย์
กรรมการวิชาการ
7
ผศ.ศักดิOชยั สหกุลบุญญรักษ์
-กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฎิบตั ิหน้าที*เพื*อให้มีหรื อ
เลื*อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
8
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา -วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
9
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
-กรรมการประเมินผลงานที*เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที*เพื*อให้มีหรื อ
เลื*อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ
10 ผศ.ดร.สุ กรี แก้วมณี
ผูท้ รงคุณวุฒิกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรรมการศูนย์ที*ปรึ กษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11 อ.สุ กฤตา ชัชวาลกิจกุล
-ผูต้ รวจประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันถูกล่อลวง
-กรรมการผูป้ ระเมินการศึกษาภายในราชภัฏ เพชรบุรี
12 ดร.ไพรัช มากกาญจนภุล
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
13 อ.พงษ์สนั ติO ตันหยง
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
14 อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
-กรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐานโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา
-กรรมการจัดงานร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลนครปฐม
15 ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช
-คณะทํางานจัดทําแผนปฎิบตั ิการปั องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
จังหวัดนครปฐม
16 อ.ดร. สุ ชาดา แสงดวงดี
17 อ.ดร.มาริ ษา สุ จิตวนิ ช
18

อ.ปาริ ชาติ ขําเอง

19

อ.ผ่องใส สิ นธุสกุล

20
21
22

อ.ดวงใจ คงคาหลวง
อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
อ.บุษบงค์ สุ วรรณะ

23
24
25

อ.สุ ทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
อ.สมใจ เภาด้วง

26

อ.สิ ริพงศ์ ไชยชนะ

27
28
29
30

อ.แพรวพรรณ ตรี ช4 นั
อ.วันเพ็ญ คงวัฒนกุล
อ.วีรกิจ อุฑารสกุล
อ.จันทนา พงศ์สิทธิ กาญจนา

กรรมการวิชาชี พ

-ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-

-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-กรรมการของฑูตสันติภาพโลก
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการของทูตสันติภาพโลก
-กรรมการของฑูตสันติภาพโลก
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-ผูต้ รวจประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันถูกล่อลวง
-ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
-กรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
-กรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
-สมาคมสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
-ผูร้ ับผิดชอบโครงการห้องสมุดและโครงการช่วยเหลือเด็กยากรไร้
ในชนบท
-ผูร้ ับผิดชอบโครงการห้องสมุด

-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-ผูต้ รวจประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันถูกล่อลวง

-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
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-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการชุมชนสระบัว
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
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31

อ.กนกพัชร วงค์อินอยู่

-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ

ลําดับ

รายนามอาจารย์

กรรมการวิชาการ

32
33
34
35
36
37
38
39

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
อ.พันธิ การ์ วัฒนกุล
อ.พงษ์สฎา เฉลิมกลิ*น
อ.อรพินท์ บุญสิ น
อ.ขวัญยุพา ศรี สว่าง
อ.กิตติพงษ์ ภู่พฒั นวิบูลย์
อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ
อ.สมพล สุ ขเจริ ญพงษ์

40

อ.ธนพล ฐานาริ ยชัย

-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
-วิทยากรต้นกล้าอาชี พ
ผูต้ รวจประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันถูกล่อลวง
-อนุกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโทรคมนาคม วุฒิสภา
-ที*ปรึ กษาประธานกรรมธิ การทหารสภาผูแ้ ทนราษฎร

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 66.66

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 48.44
ร้อยละ 25
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

กรรมการวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 66.66

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็ นกรรมการบริ การวิชาการและเป็ นวิทยากรบรรยายให้กบั งาน
บริ การวิชาการแก่สังคมในระดับชาติหรื อนานาชาติ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66
แนวทางการพัฒนา :
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คณะวิท ยาการจัดการควรมี ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และผลัก ดันให้อาจารย์ใ นคณะฯได้
ออกไปให้บริ การวิชาการแก่สังคม เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 5.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.3.1 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.2.3.2 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
5.2.3.3 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
5.2.3.4 หนังสื อเชิ ญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5.2.3.5 คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์ที*ปรึ กษาของผูร้ ับการบ่มเพาะ
5.2.3.6 คําสั*งแต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชีพ
5.2.3.7 หนังสื อแต่งตั4งคณะทํางานจัดทําแผนปฎิบตั ิการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัด
นครปฐม
5.2.3.8 รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการ สสส.
5.2.3.9 โครงการห้องสมุด/โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบท
5.2.3.10 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิ การการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื* อสาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา
5.2.3.11 รายงานผลการปฎิบตั ิราชการคํารับรองการปฎิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 (12 เดือน)
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ตัวบ่ งชีFที0 5.3

ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที0ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 40

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะฯ มีโครงการหรื อกิจกรรม
ในการออกบริ การวิชาการและวิชาชีพที*ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 36 โครงการ คิดต่ออาจารย์ประจํา 60 คน
( 36/60*100) = 60% หลักฐาน(5.3.3.1-5.3.3.17)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 60

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 42.19
ร้อยละ 35
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีFของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 60

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมหรื อโครงการที*ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพที*ตอบสนองความ
ต้องการแก่สังคม ชุมชน ที*ดาํ เนินการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ จํานวนทั4งหมด 36 โครงการ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะส่ งเสริ ม สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์จดั กิจกรรมหรื อโครงการที*จดั ขึ4น
เพื*อให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนหรื อเพื*อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.1 โครงการเพิ*มศักยภาพผูว้ า่ งงานเพื*อสร้างมูลค่าเพิ*มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 9
กิจกรรม
5.3.3.2 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 12 กิจกรรม
5.3.3.3 โครงการการตลาดเพื*อสังคม
5.3.3.4 โครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
5.3.3.5 โครงการราชภัฏแฟร์
5.3.3.6 โครงการจัดการความรู ้เรื* อง วิธีการพัฒนาศักยภาพผูผ้ า่ นการบําบัดยาเสพติด
5.3.3.7 โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนาศักภาพ
คนเร่ รอนเพื*อป้ องกันการถูกล่อลวง
5.3.3.8 โครงการวิจยั ABC-PUS/MAG เรื* อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลลําพญา
5.3.3.9 โครงการอ.ดร. สุ ชาดา แสงดวงดี
5.3.3.10 โครงการผศ.ดร. เกศินี ประทุมสุ วรรณ
5.3.3.11 โครงการเสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
5.3.3.12 โครงการการบริ การที*เหนื อชั4น ณ เทศบาลตําบลบางหลวง
5.3.3.13 โครงการการบริ การที*เหนื อชั4น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อพลับ
5.3.3.14 โครงการการบริ การที*เหนื อชั4น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกลองนกระทุง
5.3.3.15 คําสั*งที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากร และคําสั*งที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากร
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.16 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
5.3.3.17 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

149

ตัวบ่ งชีFที0 5.4

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 85

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการมีระดับคะแนนความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 79.95 (ใช้ผลการประเมินจาก
ก.พ.ร. ประจําปี 2552)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
5.4
ร้อยละ
ร้อยละ 79.95
2
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
5.4
ร้อยละ
ร้อยละ 85.07
ร้อยละ 85
ร้อยละ 79.95
ไม่ บรรลุเป้าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีFของ สมศ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่ บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
คุณภาพการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมยังอยูใ่ นระดับไม่สูงมากนัก
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้มีระดับความพึงพอใจมากขึ4น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.4.3.1 สรุ ปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื*อสังคม
5.4.3.2 สรุ ปผลการประเมินโครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
5.4.3.3 สรุ ปผลการประเมินโครงการการราชภัฏแฟร์
5.4.3.4 สรุ ปผลการประเมินโครงการจัดการความรู ้เรื* อง วิธีการพัฒนาศักยภาพผูผ้ า่ นการ
บําบัดยาเสพติด
5.4.3.5 สรุ ปผลการประเมินโครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการ
ฟื4 นฟูและพัฒนาศักภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันการถูกล่อลวง
5.4.3.6 สรุ ปผลการประเมินโครงการวิจยั ABC-PUS/MAG เรื* อง การศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา
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ตัวบ่ งชีFที0 5.5

จํานวนแหล่ งให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที0ได้ รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการใน
การให้บริ การทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหล่งคือ ได้รับ
อนุญาตจากสภาวิชาชีพการบัญชี ให้เป็ นสถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื* องทางวิชาชีพของผูท้ าํ
บัญชี (5.5.1.1) และมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.5.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.5
แหล่ง
2 แหล่ง
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
5.5
แหล่ง
2 แหล่ง
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน

เป้าหมาย
2552
≥ 2 แหล่ง

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
2 แหล่ง

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการใน
การให้บริ การทางวิชาการน้อย ยังไม่เพียงพอตามความต้องการของสังคม ชุมชน จํานวน 2 แหล่ง
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรสร้างแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพเป็ นของตนเอง ควรสร้างศูนย์
พัฒนาฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ เพื*อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ โดยให้อาจารย์
ของคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่ วมในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาการ หรื อร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
สร้างแหล่ง เพื*อให้คาํ ปรึ กษาและให้บริ การทางวิชาการในหลักสู ตรต่างๆ ที*เกี*ยวข้องกับวิชาชีพในแต่
ละสาขา ตามความต้องการของสังคม ชุมชน และจัดทําวารสารวิชาการเพื*อเผยแพร่ ความรู ้ และ
ทักษะวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ*นต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 5.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.5.1.1 สถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื* องทางวิชาชีพของผูท้ าํ บัญชี
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 5

ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน
ร้อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วม
ในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
เป็ นที*ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการ
บริ การทางวิชาการและวิชาชีพที*
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่งให้บริ การทางวิชาการและ
วิชาชีพที*ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที*
เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย0

5.2

5.3

5.4
5.5

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
3

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

3

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

2.60

3
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องค์ ประกอบที0 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีFที0 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที*เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื*อง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั4งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและ
ต่อเนื*อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี*ยวชาญ และมีผลงานเป็ นที*
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที*
หรื อเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม ในระดับต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ให้การบริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ
1. คณะวิท ยาการจัดการมี ก ารกํา หนดนโยบายการทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรมที* ชัดเจนมี
แผนงานรองรับ (6.1.1.1) ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ, (6.1.1.2) และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (6.1.1.3)
2. คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดโครงการที*สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนิ น
กิจกรรมอย่างต่อเนื* อง (6.1.2.1)
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3. คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมเกี*ยวกับการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ (6.1.3.1) และมีการบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรี ยนการสอน ในรายวิชา (6.1.3.2)
4. คณะวิทยาการจัดการมีการส่ งเสริ มการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
(6.1.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
6.1

ระดับ

ผ่านระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
6.1

ระดับ

ระดับ 4

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ระดับ 3

ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจน ปฏิบตั ิได้ และมีแผนงานรองรับชัดเจน
มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที*เป็ นประโยชน์ สอดคล้องกับแผนงานและดําเนิ นกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื*อง มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*น ๆ เช่น ด้านการสอน
มีการส่ งเสริ มด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ได้แก่ การจัดนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการฟื4 นฟูศีลธรรม
โลก V-STAR ครั4งที* 4 ซึ* งมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั4งในและต่างประเทศมากกว่า 500,000 คน ณ วัด
พระธรรมกาย
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุ ง และพัฒนา
ระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ* ขึ4น
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ
6.1.1.2 ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ
6.1.1.3 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2552
6.1.2.1 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 1/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
2) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
3) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื*อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที*1ถึงครั4งที* 13)
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ”
5) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตO ิพระบรมราชินีนาถ
6) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
7) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
8) โครงการงานเลี4ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
10)โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
11) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
12) โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื*อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็กกําพร้า
13) โครงการจัดค่ายกิจกรรมบัญชีสัมพันธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4งที* 3
15) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 3
16) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวิต”
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
19) โครงการธรรมะเพื*อพัฒนาบุคลิกภาพ
20) โครงการค่ายคุณธรรม
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ
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หมายเลข

6.1.3.1

6.1.3.2
6.1.3.2
6.1.4.1

หลักฐานแสดง
22) โครงการอบรมคุณธรรม
23) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม และการกีฬา
24) โครงการปั จฉิ มนิเทศน.ศ.สื* อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
25) แฟ้ มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
1) โครงการปั จฉิ มนิเทศน.ศ.สื* อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
2) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 3
3) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
4) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวิต”
5) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและการกีฬา
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4งที* 4 V-STAR
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 6
ตัวบ่งชี4

รายละเอียด

6.1

มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี*ย

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

0

-
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องค์ ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชีFที0 7.1 สภาสถาบันใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ให้ แข่ งขันในระดับสากล
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปี ละ 2
ครั4ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างตํ*า ร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั4ง
มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมโดยเฉลี*ยไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้
กรรมการสภาสถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์
ที*ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลทัว* ทั4งองค์กร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนิ นงาน 5 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ดังนี4
1. คณะวิท ยาการจัดการมี คณะกรรมการประจํา คณะ ซึ* งมี ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกร่ วมเป็ น
คณะกรรมการด้วยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2548 หลักฐาน
ประกอบ คือ คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจําคณะ(7.1.1.1) และมีคณะกรรมการบริ หารคณะ ที*มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ (7.1.1.2 )
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2. คณะรายงานผลการดําเนินงานให้กรรมการบริ หารทราบทุกภาคการศึกษา (7.1.2.1)
3. คณะฯ มี การประชุ ม คณะกรรมการประจําคณะภาคการศึ กษาละ 1 ครั4 ง และทุ กครั4 ง ที*
ประชุ มมีคณะกรรมการเข้าประชุ มโดยเฉลี* ยร้ อยละ 80 และคณะกรรมการทุ กคนจะได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ใช้หลักฐานหมายเลข (7.1.3.1)
4. คณะจัดให้มีการประเมินผลงานของคณบดี (7.1.4.1)
5. คณะฯ มีการดําเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลทัว* ทั4งองค์กร เช่น การกระจายอํานาจ/มอบหมายงานให้รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบงานตามภาระหน้าที* (7.1.5.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
7.1
ข้อ
ผ่าน 5 ข้อ
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.1

ข้อ

ผ่าน 5 ข้อ

3 ข้อ

ผ่าน 5 ข้อ

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิท ยาการจัดการ มี ค ณะกรรมการประจํา คณะและมี คณะกรรมการบริ หารคณะ ที* มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ โดยมีการจัดประชุ มและ
กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานรวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะอย่างสมํ*าเสมอ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัดการ ส่ ง เสริ ม ให้ค ณะกรรมการประจํา คณะ กรรมการบริ หารคณะและ
คณาจารย์ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานมากขึ4น
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.1
หมายเลข
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.2.1
7.1.3.1
7.1.4.1
7.1.5.1
7.1.5.2

หลักฐานแสดง
คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจําคณะ
แผนยุทธศาสตร์ คณะ
รายชื*อคณะกรรมการบริ หารคณะในคู่มือนักศึกษาปี 52 หน้า 18
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ผลการประเมินผลงานของคณบดี
บันทึกขออนุญาตสอนชดเชย บันทึกให้อาจารย์ผอู ้ ื*นสอนแทน
คําสั*งที* 34/3553 เรื* องการกําหนดหน้าที*ของฝ่ ายบริ หาร
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ตัวบ่ งชีFที0 7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที*เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที*มีอยูโ่ ดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที*ชดั เจนและเป็ นที*
ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ
1. คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที*เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
(7.2.1.1)
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที*มีอยูโ่ ดย
คํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในแต่ละวันจะมีผบู ้ ริ หารคณะอยูป่ ระจํา
สํานักงานคณะเพื*อให้ทาํ หน้าที*ตดั สิ นใจในการบริ หารงาน ให้คาํ ปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที*และนักศึกษา
กรณี ที*คณบดีติดราชการ จะดําเนินการแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดีทาํ หน้าที*รักษาราชการแทน
(7.2.2.1)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารที* ชดั เจนและเป็ นที*
ยอมรับในสถาบัน เช่น คําสั*งแต่ต4 งั ผูป้ ระเมินคณบดี
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
7.2
ระดับ
ระดับ 3
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.2

ระดับ

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที*เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ การ
บริ ห ารงานอยู่ ใ นรู ป แบบของการบริ ห ารโดยผู ้บ ริ ห ารคณะ คณะกรรมการบริ ห ารคณะและ
คณะกรรมการประจําคณะ เป็ นผูต้ ิดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานจึงทําให้การดําเนิ นงานของคณะ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯ จะดําเนิ นการประเมินศักยภาพและผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารทุกระดับ รวมถึ ง
การทําแผนพัฒนา
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.2.1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผูบ้ ริ หาร
7.2.2.1 คําสั*งที* 2240/2551 แต่งตั4งผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7.2.3.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคณบดี
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ตัวบ่ งชีFที0 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ การเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ เพื*อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50
3. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วน
หนึ*งของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

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

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 2 ตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนจัดการความรู ้ (7.3.1.1) และแต่งตั4งคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านจัดการความรู ้ (7.3.1.2)
2. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 (7.3.2.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.3
ระดับ
ระดับ 2

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
1 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.3

ระดับ

ผ่านระดับ 2

ระดับ 2

ผ่านระดับ 2

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู ้แต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย ร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ ให้บรรลุ เป้ าหมายตลอดจนมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.3.1.1
แผนจัดการความรู ้
7.3.1.2 คณะกรรมการด้านการจัดการความรู ้
7.3.2.1 โครงการการจัดการความรู ้ดา้ นการวิจยั
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ตัวบ่ งชีFที0 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรั พยากรบุคคลเพื0อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที*เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที*เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นการสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั4งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที*มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพดี และสร้างบรรยากาศที*ดีให้บุคลากรทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที*มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพื*อให้ดีข4 ึน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์ สกอ.คือ
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที*เป็ นรู ปธรรม ภายใต้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระยะ 5
ปี 10 ปี และนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ (7.4.1.1)
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2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที*เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นการสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง โดยคณะ
ได้มีการกําหนดคุ ณสมบัติบุคลากรที*จะรับเข้ามาปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งที*รับสมัครทั4งนี4 เพื*อให้เกิ ด
ศักยภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน (7.4.2.1) มีการสนับสนุ นให้บุคลากรเข้าร่ วมประชุ ม
ฝึ กอบรม และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการเพื*อพัฒนาตนเอง (7.4.2.2) มี ก ารประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน (7.4.2.3) มีมาตรการสร้างขวัญกําลังใจ รวมทั4งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที*มีคุณภาพ
โดยให้บุคลากรจัดทําแฟ้ มสะสมงานของแต่ละคน (7.4.2.4)
3. มี ระบบสวัส ดิ ก ารและเสริ มสร้ างสุ ขภาพดี โดยคณะฯ ร่ วมกับมหาวิท ยาลัย จัดสวน
สุ ขภาพและมีอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี และได้จดั สรรงบประมาณ
ให้คณาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท เพื*อซื4 อวัสดุ อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนประจําแต่ละภาค
เรี ย น (7.4.3.1) และสร้ า งบรรยากาศที* ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพและอยู่อย่างมี
ความสุ ข โดยคณะฯได้ต4 งั งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรและมีโครงการพัฒนาอาจารย์โดยพาไป
ศึ ก ษาดู ง านด้า นการจัดการเรี ย นการสอนและด้า นการจัดทํา หลัก สู ตร ด้า นการวิจยั และประกัน
คุณภาพ การจัดทํายุทธศาสตร์ และวิพากษ์หลักสู ตรนอกสถานที* (7.4.3.2)
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรที*มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน โดยคณะฯ เปิ ดโอกาสให้คณาจารย์ที*สนใจจะเพิ*มพูนวิทย
ฐานะของตนเองให้ลาไปศึ กษาต่อในระดับที* สูงกว่า เดิ ม (7.4.4.1) และสนับสนุ นให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (7.4.4.2)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ โดยคณะได้ประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรของคณะทุกระดับเองจากกรรมการประเมินที*ไม่ได้มีส่วนเกี*ยวข้องกับทีม
ผูบ้ ริ หารคณะ (7.4.5.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.4
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.4

ระดับ

ผ่าน ระดับ 5

3 ข้อแรก

ผ่าน ระดับ 5

บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ มี การจัดทําแผนการบริ หารทรั พยากรบุคคลที*เป็ นรู ปธรรม มี ระบบ
ส่ งเสริ ม
สนับสนุนบุคลากรที*มีศกั ยภาพสู งให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและก้าวหน้าในอาชี พอย่างรวดเร็ ว
ตามสายงาน มีระบบการให้สวัสดิการและสร้างบรรยากาศที*ดีในการทํางาน
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัดการ จะจัดทํา แผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที* เป็ นรู ป ธรรม มี ร ะบบ
ส่ งเสริ ม
สนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.4
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.4.1.1 แผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี
7.4.2.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์
7.4.2.2 หนังสื อการอนุมตั ิให้อาจารย์ไปประชุม ฝึ กอบรม
7.4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินของนักศึกษา
7.4.2.4 แฟ้ มสะสมผลงานของอาจารย์
7.4.3.1 งบประมาณที*จดั สรรให้อาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื4 อวัสดุ
7.4.3.2 โครงการศึกษาดูงานด้านการวิจยั และการประกันคุณภาพการศึกษา (ม.ขอนแก่น)
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ ของคณะ /โครงการวิพากษ์หลักสู ระยะที* 2 ดุสิตธานี หัวหิ น
7.4.4.1 หนังสื ออนุมตั ิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
7.4.4.2 กรอบภาระงานผูบ้ ริ หารและคําสั*งแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี
7.4.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ตัวบ่ งชีFที0 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือ0 การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื*อการตัดสิ นใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื*อการตัดสิ นใจ
3. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนําผลการประเมินใน ข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื*อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครื อข่ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรู ปแบบมาตรฐานที*กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนิ นงานผ่านระดับ 2 ตามเกณฑ์สกอ.
ดังนี4
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื*อการตัดสิ นใจ โดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และแผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2552 – 2556 แผนงานด้านการบริ หารแบบตรวจสอบ
ได้ โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื*อการบริ หาร (7.5.1.1)
2. มี ระบบฐานข้อมูล เพื*อการตัดสิ นใจ อยู่ในเว็บ ไซต์ของคณะ http://msc.npru.ac.th/
(7.5.2.1)และมี ก ารจัด ทํา ข้อ มู ล ในรายงานประจํา ปี (7.5.2.2) โดยมี ค ณะกรรมการดู แ ลระบบ
ฐานข้อมูลของคณะ (7.5.2.3)
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
7.5

ระดับ

ผ่าน ระดับ 2

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

7.5

ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ผ่านระดับ 2

เป้ าหมาย
2552
อย่างน้อย 2 ข้อแรก

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่านระดับ 2

การบรรลุ
เป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิท ยาการจัด การ ยัง ไม่ มี ก ารประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพ และความปลอดภัย ของระบบ
ฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนิ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล และนํามาใช้ในการปรับปรุ งต่อไปเพื*อให้
ระบบฐานข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจมากขึ4น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.5
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.5.1.1 ยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
7.5.2.1 หน้าเว็บไซต์ http://msc.npru.ac.th/
7.5.2.2 รายงานประจําปี 2552
7.5.2.3 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการดูและระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานประจําปี
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ตัวบ่ งชีFที0 7.6 ระดับความสํ าเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ ว มในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร
สิ* งพิมพ์เว็บไซต์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที*เปิ ดเผยและเป็ นที*รับรู ้กนั
โดยทัว* อย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที*
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีที*ปรึ กษาที*มาจากภาคประชาชน ทั4งที*เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการดําเนิ น
กิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื* องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั4ง
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์ สกอ.
ดังนี4
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่ องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร
สิ* งพิมพ์วิทยาการปริ ทศั น์ (7.6.1.1) เว็บไซต์http://www.msc.npru.ac.th/ (7.6.1.2 ) ศูนย์ขอ้ มูลบ่ม
เพาะวิสาหกิ จ (7.6.1.3) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ (7.6.1.4) รายงานประจําปี (7.6.1.5) คู่มือนักศึกษา
(7.6.1.6) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th (7.6.1.7)
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที*เปิ ดเผยและเป็ นที*รับรู ้กนั โดย
ทัว* อย่างน้อย 3 ช่องทาง ดังนี4คือ 1. วารสารวิทยาการปริ ทศั น์ส่งเผยแพร่ ไปตามคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และส่ งไปมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีก 40 แห่ ง (7.6.2.1) 2. สมุดเยี*ยมหน้าเว็บไซต์
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คณะhttp://msc.npru.ac.th/ (7.6.2.2) 3. ตู ้รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น หน้า คณะ (7.6.2.3) 4. หมายเลข
โทรศัพท์ของคณะ 0-3426-1068 (7.6.2.4)
3. มี ก ารนํา ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไปประกอบการบริ ห ารงาน โดยมี เ จ้า หน้ า ที*
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม คือในคณะมีเจ้าหน้าที*คอยรับโทรศัพท์รับเรื* องราว
ต่าง ๆ โดยจัดเวรรับผิดชอบในแต่ละวัน (7.6.3.1) มีคณะกรรมการประจําคณะที*เป็ นบุคคลภายนอก
ได้ให้คาํ แนะนําในการบริ หารงานของคณะฯ (7.6.3.2)
4. มีที*ปรึ กษาที* มาจากภาคประชาชน ทั4งที*เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการ
ดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื* องและชัดเจน เช่ น จัดประชุ มร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั4ง โดย
คณะมีคณะกรรมการประจําคณะและมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั4ง (7.6.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.6
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.6

ระดับ

ผ่าน ระดับ 4

ระดับ 4

ผ่าน ระดับ 4

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง : ตัวบ่ งชีFที0 7.6
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
การบรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
คณะวิทยาการมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสและมีระบบการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที*เปิ ดเผยและเป็ นที*รับรู ้กนั โดยทัว* อาทิ ผ่านเอกสารสิ* งพิมพ์
วิทยาการปริ ทศั น์ เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/ ศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ บอร์ ดประชาสัมพันธ์
รายงานประจําปี คู่มือนักศึกษา ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็ น และมีหมายเลขโทรศัพท์คอยรับเรื* องต่าง ๆ
จากประชาชน
จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกับที*ปรึ กษาที*มาจากภาคประชาชน
อย่า งต่ อเนื* องและชัด เจน รวมทั4ง จัดให้มี ก ระบวนการหรื อ กลไกการติ ดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.6
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.6.1.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.1.2 เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
7.6.1.3 แผ่นพับศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ
7.6.1.4 บอร์ ดประชาสัมพันธ์
7.6.1.5 รายงานประจําปี
7.6.1.6 คู่มือนักศึกษา
7.6.1.7 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/
7.6.2.1 วิทยาการปริ ทศั น์
7.6.2.2 สมุดเยีย* มหน้าเว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th/
7.6.2.3 ตูร้ ับฟังความคิดเห็นหน้าคณะ
7.6.2.4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3426-1068
7.6.3.1 คําสั*งแต่งตั4งเจ้าหน้าที*อยูเ่ วรประจําวัน
7.6.3.2 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจําคณะ/ รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํา
คณะ
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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ตัวบ่ งชีFที0 7.7 ร้ อ ยละของอาจารย์ ประจํา ที0 ไ ด้ รั บ รางวั ล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ร้อยละ 0.10 – ร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1.00 – ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 2

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการไม่มีอาจารย์ที*ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พ ในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.7
ร้อยละ
ร้อยละ 0

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
0 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.7

ร้อยละ

ร้อยละ 0

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
0 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
คณะวิทยาการจัดการไม่มีอาจารย์ที*ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในระดับชาติ
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ จะสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในการได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
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ตัวบ่ งชีFที0 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี0 ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั4งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี* ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู ง
และตัวแทนที*รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อ
แนวทางในการบริ หารความเสี* ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที*ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที*จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัย
เสี* ยง
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี* ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการ
บริ หารความเสี* ยงและดําเนิ นการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี* ยงที*จะเกิดขึ4นอย่างเป็ น
รู ปธรรม
4. มีการดําเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี* ยง
5. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี* ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี* ยงโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 3 - 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผ่านระดับ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี4
1. มีการแต่งตั4งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี* ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งคือ
คณบดี และตัวแทนที*รับผิดชอบพันธกิ จหลักของคณะวิทยาการจัดการ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อ
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คณะทํางานโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมี บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการ
บริ หารความเสี* ยง (7.8.1.1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที*ส่งผลกระทบหรื อสร้ างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที*จะบรรลุ เป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี* ยง โดย
คณะได้จดั ทําเป็ นรู ปเล่มรายงานการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ (7.8.2.1)
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี* ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิ
การในการสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจให้ ก ับ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ในด้า นการบริ ห ารความเสี* ย งและ
ดําเนิ นการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี* ยงที*จะเกิดขึ4นอย่างเป็ นรู ปธรรม คณะได้จดั ทําแผนบริ หาร
ความเสี* ยงและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานควบคุมภายใน อยูใ่ นแบบ ปม. (7.8.3.1) และมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแจกให้อาจารย์ทุกคนได้รับทราบเพื*อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในด้านการ
บริ หารความเสี* ยงและดําเนิ นการ เช่ น การเขี ยนขออนุ มตั ิ จดั โครงการ การเบิกจ่ายในการซื4 อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (7.8.3.2)
4. มีการดําเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี* ยง ทุกกิจกรรม โครงการที*ได้ดาํ เนิ นการไปแล้ว
นั4นคณะได้รายงานไว้ในเล่มรายงานการควบคุมภายใน ในแบบ ปม. และแบบ ปย. 3 (7.8.4.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
7.8
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.8

ระดับ

ผ่าน ระดับ 4

ระดับ 4

ผ่าน ระดับ 4

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
คณะฯ มี ก ารวิเ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จัย ที* ส่ ง ผลกระทบหรื อสร้ า งความเสี ย หายหรื อ ความ
ล้มเหลวหรื อลดโอกาสที*จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงานและจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี* ยง
และได้จดั ทํารายงานการควบคุมภายใน
แนวทางการพัฒนา :
คณะฯจะมีการวางแผนบริ หารความเสี* ยงและควบคุมภายในให้ครบทุกขั4นตอน
รายการหลักฐานแสดง : 7.8
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.8.1.1
คําสั*งแต่งตั4งคณะทํางานควบคุมภายในและบริ หารความเสี* ยง
7.8.2.1,7.8.3.1,7.8.4.1 แผนบริ หารความเสี* ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
7.8.3.2
ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
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ตัวบ่ งชีFที0 7.9 ระดับความสํ าเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชีFและเป้ าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับ
บุคคล
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี4และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนด
เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที*เกี*ยวข้องกับหน่วยงานโดยเชื*อมโยงกับ
เป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อ
เทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี4และเป้ าหมายตามคํารับรองของ
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี4 และเป้ าหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารไปเชื*อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 - 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงาน ถึงระดับ 8 ดังนี4
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะโดยคณะได้กาํ หนด
ไว้ในคํารับรองปฏิบตั ิราชการปี 2552 (7.9.1.1)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ (7.9.2.1)
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี4และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ(7.9.3.1)
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4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนด
เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที*เกี*ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื* อมโยงกับเป้ าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ(7.9.4.1)
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อ
เทียบเท่า (7.9.5.1)
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี4และเป้ าหมายตามคํารับรองของ
ผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ (7.9.6.1)
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี4 และเป้ าหมายตามคํารับรอง (7.9.7.1)
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารไปเชื*อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ โดยคณะมีโครงการพาอาจารย์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที* (7.9.8.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
7.9

ระดับ

ผ่าน ระดับ 8

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

เป้ าหมาย
2552

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

7.9

ระดับ

ระดับ 8

ระดับ 7

ผ่าน ระดับ 8

บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิ ท ยาการจัด การมี แ ผนงานการประเมิ น ผลภายในคณะ มี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี4 และ
เป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ มีระบบในการติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี4
และเป้ าหมายตามคํารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี4 และ
เป้ าหมายตามคํารับรองและมีการนําผลการประเมินผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารไปเชื* อมโยงกับ
ระบบการสร้างแรงจูงใจ
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดจะให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ผูม้ ีส่วน
เกี* ย วข้อ งเข้า มามี ส่ วนร่ ว มให้ม ากที* สุ ด ตลอดจนการมี ผ ลการประเมิ นมาเชื* อ มโยงกับ การสร้ า ง
แรงจูงใจให้ชดั เจนมากยิง* ขึ4น
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 7.9
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.3.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.4.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.5.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.6.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.7.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 7
คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชีF
รายละเอียด
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
3
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ บาลใน
การบริ หารจั ด การและสามารถ
ผลั ก ดั น สถาบั น ให้ แ ข่ ง ขั น ได้ ใ น
ระดับสากล
2
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
สถาบัน
1
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
3
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเพื*อพัฒนาและธํารง
รั ก ษาไว้ใ ห้บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ

7.5

7.6

7.7

7.8

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื*อการ
บริ หาร การเรี ยนการสอน และการ
วิจยั
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจํา ที* ไ ด้รั บ
รางวั ล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
มีการนําระบบบริ หารความเสี* ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

0

-

-

ไม่บรรลุเป้ าหมาย

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย
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คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชีF
รายละเอียด
(คะแนน (คะแนน (คะแนน
เต็ม 3.00) เต็ม 3.00) เต็ม 5.00)
3
7.9 ระดับ ความสํา เร็ จของการถ่ ายทอด
ตั ว บ่ ง ชี4 และเป้ าหมายของระดั บ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
เฉลีย0
2.00
3.00
2.00
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องค์ ประกอบที0 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชีFที0 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่ างมีประสิ ทธิภาพ (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที*สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที*ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั4ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมัน* คงขององค์กรอย่างต่อเนื* อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที* ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที*สถาบันกําหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 - 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที*มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของสถาบันเพื*อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย (8.1.1.1) โดยเชิ ญคณะกรรมการบริ หารคณะ
ประชุมเพื*อชี4แจงและวางแผนการจัดทําคําของบประมาณ ทั4งนี4มอบให้แต่ละโปรแกรมวิชารับผิดชอบ
ในการพิจารณา เขียนคําของบประมาณของโปรแกรมวิชา (8.1.1.2)
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2. คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยโครงการต่างๆที*จะจัดต้องมีการขออนุมตั ิที*
ชัดเจนรวมถึงต้องมีรายละเอียดของการใช้จ่ายงบและเมื*อมีการจัดโครงการไปแล้วจะต้องส่ งรายงาน
ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย (8.1.2.1) และทุกครั4งที*มีการเบิกจ่ายจะมีกรรมการในการตรวจรับก่อน
เบิกจ่าย (8.1.2.2)
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ในรู ปของเอกสารมีสมุดตัดยอดงบประมาณ
(8.1.3.1) และสมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (8.1.3.2) และมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการตัดยอด
รายรับรายจ่าย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel (8.1.3.3) ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ คณะฯ มีการสรุ ปรายงานทางการเงินเป็ น
รายไตรมาส คือ 1 ปี รายงาน 4 ครั4ง (8.1.4.1)
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน* คงขององค์กรอย่างต่อเนื* อง คณะวิทยาการจัดการได้นาํ ข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายไตรมาส (8.1.5.1) และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและความมัง* คงขององค์กร
อย่างต่อเนื* อง โดยคณะให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณการใช้จ่าย
เพื*อเป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ต่อไป (8.1.5.2)
6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที* ติดตามการใช้เงิ นให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที*สถาบันกําหนด ในส่ วนของคณะฯ มีการแต่งตั4งกรรมการตรวจรับทุกครั4ง
เพื*อให้เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและทําให้มีระบบการควบคุ มภายในที*เข้มแข็งใน
ระดับคณะ (8.1.6.1) และทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที* ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที*สถาบันกําหนด (8.1.6.2)
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินเพื*อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายโดยมีการติดตาม
ผลการเบิกจ่ายโดยดูได้จากการรายงานการประชุมการเบิกจ่าย(8.1.7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.1
ระดับ
ผ่านระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
8.1
ระดับ
ผ่านระดับ 6
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่านระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิ นและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณ อย่างโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและ
ความมัง* คงขององค์กรอย่างต่อเนื*อง โดยคณะฯให้แต่ละโปรแกรมวิชารายงานผลการจัดกิจกรรมและ
งบประมาณการใช้จ่าย เพื*อเป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี ต่อไป
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการจะจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้ชดั เจนและ
สะดวกต่อการใช้และตรวจสอบเพื*อให้สามารถนํารายงานที*ได้ไปใช้ในการนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารและ
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและวางแผน การพัฒนาต่อไป
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 8.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.1.1 เอกสารคําขอเงินนอกงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
ปี งบประมาณ 2552
8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.1.2.1 ตัวอย่างคําขออนุ ญาตจัดโครงการ
8.1.2.2 ตัวอย่างฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ
8.1.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
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หมายเลข
8.1.3.3
8.1.4.1
8.1.5.1
8.1.5.2
8.1.6.1
8.1.6.2
8.1.7.1

หลักฐานแสดง
รายงานการตัดยอดจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel
สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
รายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณ(รายงานประจําปี งบประมาณ 2552 )
ตัวอย่างฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและรับ
คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมการเบิกจ่าย
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ตัวบ่ งชีFที0 8.2 มีการใช้ ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื*นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื*นภายนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที*เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื*น
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

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

ผลการดําเนินการ :
1. คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะฯ
(8.2.1.1)
2. โดยมี ผ ลการวิเ คราะห์ ค วามต้อ งการในการใช้ท รั พ ยากรของคณะ เช่ น การปรั บ ปรุ ง
ห้องพักอาจารย์เพื*อรองรับอาจารย์ที*เพิ*มขึ4นอีกหลายโปรแกรม และมีการประชุ มชี4 แจ้งเกี* ยวกับการ
วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของอาคารบัญชี และโลจิสติกส์ จากเอกสารบันทึกรายงาน
การประชุมคณะฯ ครั4งที* 4/2551 (8.2.2.1)
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื*นในคณะ
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย (8.2.4.1)
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ตารางที* 8.2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะฯ
ทรัพยากรของคณะ
1. ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
2. ห้องปฏิบตั ิการ วารสารศาสตร์ (628)
3. ห้องปฏิบตั ิการเงิน-การธนาคาร (631)
4. ห้องปฏิบตั ิการบัญชี (625)
5. ห้องประชุม 626
6. ห้องประชุม 613
7. หอประชุม A3

ทรัพยากรของคณะ

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

อัตราการใช้

ความพอเพียง/
ความต้องการ
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง

แผนการแก้ปัญหา

ไม่พอเพียง

ใช้หอ้ งประชุมอื*นๆ
ในมหาวิทยาลัย
แผนการแก้ปัญหา

8. คอมพิวเตอร์สาํ หรับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

1 เครื* อง : 3 คน

ความพอเพียง/
ความต้องการ
ไม่พอเพียง

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

1 เครื* อง : 2 คน

ไม่พอเพียง

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

ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง
ไม่พอเพียง

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
8.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

-

ใช้คอมพิวเตอร์
ในห้องประชุมชั4นล่าง
ซึ*งมีการรองรับเพิ*มขึ4น
อีก 5 เครื* อง
ใช้ Printer ร่ วมกัน ในห้อง
ประชุมชั4นล่าง
ปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
ให้สมบูรณ์
เปิ ดห้อง Computer เพิ*ม
ในอาคารบัญชีและ
โลจิสติกส์

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
8.2
ระดับ
ระดับ 4

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
2552
ปี การศึกษา 2552
มีการ
ผ่าน ระดับ 4
ดําเนินการ
ครบ 4 ข้อแรก

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการ ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั4งภายในคณะและภายนอก
คณะ
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในกับภายนอกคณะ
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 8.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.2.1.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
8.2.2.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
8.2.3.1 แผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันภายในคณะ
8.2.4.1 แผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันนอกคณะ
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 8
ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

8.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
เฉลีย0

8.2

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนน
เต็ม 5.00)
-

3

-

-

3

2.33
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องค์ ประกอบที0 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีFที0 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที0เป็ นส่ วนหนึ0งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท4 งั ภายใน
และภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี4 และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพที*ครบถ้วน ทั4งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื*องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที*มี
การติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที*สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั4งภายในและภายนอกสถาบัน
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เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานผ่านระดับ 7 คือ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของคณะฯ โดยมี ก ารแต่ ง ตั4ง กรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ รั บ ผิ ดชอบงานด้า น
ประกันคุ ณภาพฯ (9.1.1.1) ตลอดจนมีการจัดทําคู่มือประกันคุ ณภาพของคณะฯ (9.1.1.2) จัดอบรม
ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพฯ ให้กบั คณาจารย์ในคณะฯ (9.1.1.3)
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท4 งั ภายใน
และภายนอกคณะฯ โดยคณะฯ ได้กาํ หนดนโยบายการประกันคุ ณภาพไว้ในยุทธศาสตร์ ของของ
คณะฯ (9.1.2.1) และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย (9.1.2.2)
3. มี ก ารกํา หนดมาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี4 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที* ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีการ
จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (9.1.3.1) และของมหาวิทยาลัย (9.1.3.2)
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพที*ครบถ้วน ทั4งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื* องเป็ นประจํา โดยคณะฯ มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง พร้อมทั4งมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื* องตั4งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั (9.1.4.1 9.1.4.2)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพที*เป็ นจุดอ่อน มาพัฒนาการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื* อง
(9.1.5.1 - 9.1.5.2)
6. มี ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที* ส นับ สนุ นการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและใช้
ร่ ว มกัน ระดับ บุ ค คล โปรแกรมวิ ช า คณะฯ และมหาวิ ท ยาลัย ฯ มี เว็บ ไซต์ http//:www.npru.ac.th
(9.1.6.1) และ http//:www.msc.ac.th (9.1.6.2)
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั4งภายในและภายนอกคณะฯ โดยมีระบบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี4
1) มีการตรวจประเมิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ของโปรแกรมวิชาต่างๆ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (9.1.7.1)
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2) มีการตรวจประเมิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ระดับคณะ โดยคณะกรรมการ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาระดับมหาวิทยาลัย ฯที* ประกอบด้วยกรรมการจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (9.1.7.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
9.1
ระดับ
ระดับ 7
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเหมาะสม
โดยมีการแต่งตั4งกรรมการประกันคุ ณภาพของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มี การจัดทําคู่มือประกัน
คุ ณภาพของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มี การกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกัน
คุณภาพ มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี4 และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการดําเนิ นงานด้าน
การประกันคุ ณภาพที*ครบถ้วน ทั4งการควบคุ มคุ ณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพ
อย่างต่อเนื* องเป็ นประจํา มี การจัดทํารายงานการประเมิ นตนเอง มี การนําจุ ดอ่อนมาพัฒนาการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื* องตลอดจนถึงปี 2551 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที*สนับสนุ นการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษา มี ระบบส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ระหว่างหน่วยงานทั4งภายในและภายนอกสถาบัน และมีระบบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ในระดับต่าง ๆ อย่างสมํ*าเสมอ
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แนวทางการพัฒนา :
รักษาคุณภาพระดับการดําเนิ นการและหานวัตกรรมมาตรฐานเพื*อการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 9.1
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.2 คู่มือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.3 คําสั*งให้อาจารย์อบรมความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.1 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.2 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.3.2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th
9.1.6.2 http//:www.msc.ac.th
9.1.7.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.2 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (ประกอบด้วย
กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ)
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ตัวบ่ งชีFที0 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึ กษา
(สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรม
นักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที*นกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที*เกี*ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะฯ มีผลงานผ่านระดับ 4 คือ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา โดยคณะวิทยาการ
จัดการแจ้งให้อาจารย์ที*ปรึ กษาประจําหมู่เรี ยนต่าง ๆ ให้ความรู ้ และชี4แจงให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการเรี ยน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุ ประสงค์ และคุ ณลักษณะบัณฑิ ต ซึ* งกําหนดไว้ในคู่มือนักศึกษาโปรแกรมต่างๆ ของคณะฯ
(9.2.1.1)
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2. มี ร ะบบส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษานํา ความรู ้ ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพไปใช้ก ับ กิ จ กรรม
นักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวงจร PDCA เช่น ในรายวิชาการวางแผนและเขียน
โครงการอาจารย์ผสู ้ อนได้มอบหมายให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มเขียนโครงการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามวงจร
PDCA (9.2.2.1) โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจด้วยหลัก 5 ส. (9.2.2.2)
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษา
จัดกิ จกรรมที*เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุ ประสงค์
และคุณลักษณะบัณฑิตตามที*คณะฯ กําหนด เช่น อบรมประกันคุณภาพให้แก่นกั ศึกษา (9.2.3.1) และ
มีการจ้างงานนักศึกษาเพื*อให้มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ (9.2.3.2)
4.นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรื อโครงการโดย
ให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมที*เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาโดยการปรับตามวงจร PDCA เช่น ในการเขียน
โครงการและทําโครงการนักศึ กษาได้นาํ หลักเกณฑ์รวมถึ งแนวทางปฏิ บตั ิ ที*ดีของการทําประกัน
คุณภาพของนักศึกษามาใช้ จนถึงกระบวนการสุ ดท้ายคือการประเมินโครงการ (9.2.4.1-9.2.4.5)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
9.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบให้ความรู ้ และทักษะการประกันคุ ณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
โดยคณะฯจัดการแจ้งให้อาจารย์ที*ปรึ กษาประจําหมู่เรี ยนต่าง ๆ เพื*อให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของ
การนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการเรี ยน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิต ซึ* งกําหนดไว้ในคู่มือนักศึกษา มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานํา
ความรู ้ ดา้ นการประกันคุ ณภาพไปใช้กบั กิ จกรรมนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาจัดกิ จกรรมต่างๆ ตาม
วงจร PDCA พร้ อมทั4งให้นักศึ กษามี ส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพของมหาวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมที*เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

198

แนวทางการพัฒนา :
คณะวิท ยาการจัดการควรเสนอแนะให้นัก ศึ ก ษามี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพัฒนาคุ ณ ภาพ
ภายในสถาบัน และระหว่า งสถาบันพร้ อ มทั4ง มี ระบบติ ดตามประเมิ น ผลการประกัน คุ ณ ภาพใน
กิจกรรมที*นกั ศึกษาดําเนิ นการและในส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
และมี ก ารนํา ผลการประเมิ นไปพัฒนากระบวนการให้ ค วามรู ้ และกลไกการดํา เนิ นงานประกัน
คุณภาพที*เกี*ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 9.2
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา
9.2.2.1 โครงการพัฒนาศาลาเฟื* องฟ้ ารมณี ย/์ โครงการเสื4 อรุ่ นสานสามัคคี
9.2.2.2 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
9.2.3.1 โครงการอบรมความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2.3.2 โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื*อช่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชีFที0 9.3 ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีF : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอย่างต่อเนื* อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื*อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ4น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*
ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆ
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะฯ มีผลการดําเนินงาน ระดับ 4 คือ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
อย่างต่อเนื* อง โดยการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (9.3.1.1 - 9.3.1.2) และรายงานการ
ประเมินตนเองตั4งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั ( 9.3.1.3- 9.3.1.6)
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ( 9.3.2.19.3.2.2) และ รายงานการประเมินตนเองตั4งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั ( 9.3.2.3 - 9.3.2.6)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํ หนด โดยคณะฯได้จดั ส่ งรายงานการประเมินตนเองให้กบั มหาวิทยาลัยฯ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

200

เพื*อรับการประเมินจากผูป้ ระเมินภายนอก ( 9.3.3.1) และมีการเผยแพร่ รายงาน SAR ผ่านสื* อสิ* งพิมพ์
และเว็บไซต์ของคณะ (9.3.3.2)
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื* อง
โดยการนําจุดอ่อนของผลการประเมินในปี ก่อนมาปรับปรุ งการดําเนินงานในปี ปั จจุบนั อย่างต่อเนื* อง
คือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2550 มีขอ้ เสนอแนะให้มีการเพิ*มการดําเนินการด้าน
การวิจยั คณะฯ ได้ดาํ เนิ นการสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั มากขึ4นและมีการดําเนิ นการจัดตั4งหน่วยวิจยั
(9.3.4.1- 9.3.4.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
9.3
ระดับ
ผ่าน ระดับ 4
ระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมี การดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในระดับคณะอย่างต่อเนื*อง ได้มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯ กับเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาตั4งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั และรายงานการประเมินตนเองตั4งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั มีการ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที*
กําหนด เพื*อรับการประเมินจากผูป้ ระเมินภายนอกอย่างสมํ*าเสมอและนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุ งการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื*อง
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจะสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ4น
หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆต่อไป
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รายการหลักฐานแสดง : ตัวบ่ งชีFที0 9.3
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.3.2 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550
9.3.4.2 ประกาศทุนวิจยั และการจัดตั4งหน่วยวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 9
ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที*เป็ นส่ วนหนึ* ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้
และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษา
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย0

9.2

9.3

สกอ.
(คะแนน
เต็ม 3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

2

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

3

-

-

บรรลุเป้ าหมาย

2.67

-

-
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องค์ ประกอบที0 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบ่ งชีFที0 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่ งชีF : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่ งเสริ มสนับสนุ น
ทั4งทรัพยากร สิ* งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิ ปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กัน
ภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานเพื*อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีนวัตกรรมส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแ นน 1
มีการดําเนิ นการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทั4ง 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี4
1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย (10.1.1.1) อบรมความรู ้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ให้กบั คณาจารย์ในคณะเพื*อให้คณาจารย์ทุก
คนมี ค วามรู ้ แ ละนํา ไปปฏิ บ ัติ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน(10.1.1.2) และส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ทั4ง
ทรัพยากร สิ* งอํานวยความสะดวก และบุคคล โดยทําคําสั*งแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการตามนโยบาย
3 ดี (10.1.1.3)
2. คณะฯ จัดการเรี ยนรู ้ จัดกิ จกรรมด้านประชาธิ ปไตย เช่น โครงการเลือกตั4งนายกสโมสร
นักศึกษา การเข้าชมรมและการเลือกตั4งคณะกรรมการชมรม (10.1.2.1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น
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โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รักให้นกั ศึกษามาร่ วมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โครงการพัฒนาวัด
พัฒนาใจ (10.1.2.2) และด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด โดยจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการกีฬา
เฟรชชี*เพื*อต้านภัยยาเสพติด (10.1.2.3)
3. คณะฯ ได้พฒั นาคณาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู ้ และทักษะการ
ปฏิ บตั ิ งานเพื*อการพัฒนาสถานศึ กษา 3 ดี (3D) อย่างมี คุณภาพ โดยจัดโครงการอบรมการจัดการ
ความรู ้และการประกันคุณภาพและแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ให้คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ (10.1.3.1)
4. คณะฯ ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
โดยส่ งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ที*เกี* ยวข้องกับการดําเนิ นงานนโยบายคุ ณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
10.1
ระดับ
4 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
10.1
ระดับ
N/A
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
4 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกด้านเพื*อ
สนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจัดให้มี กิจกรรมที* ส่งเสริ มด้า นภูมิคุม้ กันยาเสพติ ดและส่ งเสริ ม
ประชาธิ ปไตยเพิ*มมากขึ4น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
10.1.1.1 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
10.1.1.2 คําสั*งให้อาจารย์เข้าอบรมการจัดการความรู ้และประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
10.1.1.3 คําสั*งคณะวิทยาการจัดการแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบด้านนโยบาย 3 ดี
10.1.2.1 โครงการเลื อ กตั4 งนายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา การเข้ า ชมรมและการเลื อ กตั4 ง
คณะกรรมการชมรม
10.1.2.2 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อต้านภัยยาเสพติด
10.1.3.1 คําสั*งให้อาจารย์เข้าอบรมการจัดการความรู ้และประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
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ตัวบ่ งชีFที0 10.2 ผลที0เกิดกับผู้เรี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีค วามรู้ เจตนคติที0ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที0พงึ ประสงค์ ทFัง 3 ด้ าน
ชนิดตัวบ่ งชีF :

ผลผลิต

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน สถานศึกษา 3 ดี ครบทั4ง 3 ด้าน
ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการได้พฒั นาคุณภาพของนักศึกษาทั4งในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและ
จัดกิ จกรรมพัฒนานักศึ ก ษา โดยประสานความร่ วมมื อกับทุ ก ภาคส่ วนจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 3 ดี เพื*อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี*ยวกับประชาธิ ปไตย
โดยคณะฯ ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยโดยจัดกิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนักศึกษา เพื*อเป็ นผูน้ าํ ในการ
ดําเนิ นงานด้านกิ จกรรมนักศึ กษา และร่ วมกับมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมผูน้ าํ และสร้ างนิ สั ย
ให้กบั นักศึกษา (10.2.3.1) คณะฯ ได้ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และความ
เป็ นไทย เพื* อให้นักศึ กษามี วินัย มี ค วามประหยัด มี ความกตัญู กตเวที ซื* อสัตย์ สุ จริ ต โดยจัด
โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก ให้นกั ศึกษามาร่ วมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โครงการวันไหว้ครู
โครงการหล่ อเทียน แห่ เที ยนจํานําพรรษา โครงการจุดเที ยนชัยถวายพระพรทั4งวันพ่อและวันแม่
(10.2.3.2) นอกจากนั4นคณะฯ ยังส่ งเสริ มด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด เพื*อให้นกั ศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจเกี*ยวกับยาเสพติด ให้รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุม้ กันจากสิ* งเสพ
ติดและอบายมุขต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
เพื*อให้นกั ศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื*นได้อย่างมีความสุ ข โดยคณะฯ ได้จดั โครงการเพลงในสวน
โครงการพี* เตื อนน้องลดปั ญหาการเสื* อ มศี ล ธรรมและยาเสพติ ด โครงการประกวดโฟล์ค ซอง
โครงการประกวดดาวเดือน โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อต้านภัยยาเสพติด (10.2.3.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีFของ สกอ.
10.2
ระดับ
มีกิจกรรม 3 ด้าน
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก0 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีF หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
10.2
ระดับ
N/A
มีกิจกรรม
1 ด้าน
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีF ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
มีกิจกรรมครบ 3
ด้าน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั4ง 3 ด้าน
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจะจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ให้เพิ*มมากขึ4น
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
10.2.3.1 กิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนักศึกษา
โครงการอบรมผูน้ าํ และสร้างนิสัยให้กบั นักศึกษา
10.2.3.2 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก
ภาพถ่ายวันไหว้ครู
โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจํานําพรรษา
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั4งวันพ่อและวันแม่
10.2.3.3 โครงการเพลงในสวน
โครงการประกวดโฟล์คซอง
โครงการพี*เตือนน้องลดปั ญหาการเสื* อมศีลธรรมและยาเสพติด
โครงการประกวดดาวเดือน
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที0 10
คะแนน
ตัวบ่ งชีF

รายละเอียด

10.1

การบริ ห ารจัดการสถานศึ ก ษา 3 ดี
(3D)
ผลที*เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี
(3D) มีความรู ้ เจตนคติที*ดี ตลอดจน
เกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที*
พึงประสงค์ท4 งั 3 ด้าน
เฉลีย0

10.2

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

3

-

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.5
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
จากการรายงานผลการดํา เนิ น งานการประเมิ น ผลตนเอง รวมทั4ง การวิเ คราะห์ จุ ดแข็ง /
จุดอ่อน และแนวทางพัฒนาปรับปรุ งของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบ่งชี4 ในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ ในหัวข้อนี4 เป็ นการสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และ
แต่ ล ะมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา รวมทั4ง สรุ ป วิ ธี ก ารเสริ ม จุ ด แข็ ง ปรั บ ปรุ ง จุ ด อ่ อ น เพื* อ คุ ณ ภาพ
การศึกษาที* ดีย*ิงขึ4 น การจัดการแผนการพัฒนา และการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานระยะสั4น
ระยะยาวในอนาคต ดังนี4
ตารางสรุ ปการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี4
ตัวบ่ งชีFที0
1.1
1.2

เป้ าหมาย

ระดับ 5
85 %

คะแนนประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ระดับ 7

คะแนน
3

97.98

3

ระดับ 6

3.00
2

ระดับ 7

3

ระดับ 4

2

ร้อยละ 92

1

ป.เอก 20.00
ป.ตรี 3.33

2

ร้อยละ 23.34

1

ระดับ 4

3

3 ข้อ

2

ร้อยละ 76.69

2

ร้อยละ 58.80

1

3.72

3

ร้อยละ 0

0

คะแนนเฉลี*ย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
-10% - + 10%
ป.เอก >20% และ ป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ. ≥ 40%
ระดับ 4
3 ข้อ
80 %
75 %
3.5
0.016
คะแนนเฉลีย0
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ตัวบ่ งชีFที0
3.1
3.2

คะแนนประเมิน

เป้ าหมาย

ระดับ 7
ระดับ 4

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 8

คะแนน
3

ระดับ 4

3

คะแนนเฉลี*ย
4.1
4.2
4.3
4.4

มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 3 ข้อ
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 3 ข้อ
5,000 บาท
5%

2.50
6 ข้อ

3

4 ข้อ

2

28,021.80 บาท

3

1.8%

1

ระดับ 7

2.50
3

66.66 %

3

ร้อยละ
60.00
79.95%

3

2 แหล่ง

1

ระดับ 4

1.50
3

5 ข้อ

3.00
3

ระดับ 3

2

ระดับ 2

1

ระดับ 5

3

ระดับ 2

2

ระดับ 4

2

0

0

ระดับ 4

2

ระดับ 8

3

ระดับ 7

2.00
3

คะแนนเฉลี*ย
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ระดับ 5
25 %
35 %
85 %
≥ 2 แหล่ง
คะแนนเฉลี*ย

6.1

ระดับ 3
คะแนนเฉลี*ย

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 3 ข้อ
ระดับ 3
ระดับ 2
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 2 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
0.5 %
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก
คะแนนเฉลี*ย

8.1

มีการดําเนิ นการ 4 ข้อ
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ตัวบ่ งชีFที0

เป้ าหมาย

คะแนนประเมิน
ผลการดําเนินงาน

8.2

มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

4 ข้อ

คะแนนเฉลี*ย
9.1
9.2
9.3

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

ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 4

คะแนนเฉลี*ย
10.1
10.2

มีการดําเนิ นงาน 3 ข้อ
มีกิจกรรม 1 ด้าน

คะแนน
3
2.00
3
2
3
2.67

4 ข้อ
3 ด้าน

คะแนนเฉลี*ย
คะแนนเฉลีย0 รวม
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ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่ งชีFของ
สกอ.
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
มาตรฐานที0 1
ตัวบ่งชี4ที* 2.9
ตัวบ่งชี4ที* 2.10
ตัวบ่งชี4ที* 2.11
ตัวบ่งชี4ที* 2.12
เฉลีย0 คะแนน
มาตรฐานที0 1
มาตรฐานที0 2 ก
ตัวบ่งชี4ที* 1.1
ตัวบ่งชี4ที* 1.2
ตัวบ่งชี4ที* 2.7
ตัวบ่งชี4ที* 7.1
ตัวบ่งชี4ที* 7.2
ตัวบ่งชี4ที* 7.4
ตัวบ่งชี4ที* 7.5
ตัวบ่งชี4ที* 7.6
ตัวบ่งชี4ที* 7.7
ตัวบ่งชี4ที* 7.8
ตัวบ่งชี4ที* 7.9
ตัวบ่งชี4ที* 8.1

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

ร้อยละ 80

ร้อยละ 76.69

ร้อยละ 75
3.5
ร้อยละ 0.016

ร้อยละ 58.80
3.72
ร้อยละ 0

1
3
0
1.5

ระดับ 5

ระดับ 7

3

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

97.98
ระดับ 4
ระดับ 5

3
3
3

ระดับ 3
ระดับ 5

2
3

ระดับ 2

2

ระดับ 4

2

0
ระดับ 4

0
2

ระดับ 8

3

ระดับ 7

3
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มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี4ที* 8.2
ตัวบ่งชี4ที* 9.1
ตัวบ่งชี4ที* 9.2
ตัวบ่งชี4ที* 9.3
เฉลีย0 คะแนน
มาตรฐานที0 2 ก
มาตรฐานที0 2 ข
ตัวบ่งชี4ที* 2.1
ตัวบ่งชี4ที* 2.2
ตัวบ่งชี4ที* 2.3
ตัวบ่งชี4ที* 2.4

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

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

4 ข้อ

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3

ระดับ 7

3

ระดับ 4

2

ระดับ 4

3
2.50

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 5
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 4
-10% ร้อยละ 92.00
+ 10%
ตัวบ่งชี4ที* 2.5
ป.เอก
ป.เอก 0.00
>20%
ป.ตรี 3.33
และป.ตรี < 5%
ตัวบ่งชี4ที* 2.6
ศ + รศ. + ผศ. ≥ 40%
ร้อยละ 23.33
ตัวบ่งชี4ที* 2.8
3 ข้อ
3 ข้อ
ตัวบ่งชี4ที* 3.1
ระดับ 7
ระดับ 8
ตัวบ่งชี4ที* 3.2
ระดับ 4
ระดับ 4
ตัวบ่งชี4ที* 4.1
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ
อย่างน้อย 3 ข้อ
ตัวบ่งชี4ที* 4.3
5,000 บาท
28,021.80 บาท
ตัวบ่งชี4ที* 4.4
5%
1.8%1
ตัวบ่งชี4ที* 5.1
ระดับ 5
ระดับ 7
ตัวบ่งชี4ที* 5.2
25 %
66.66
ตัวบ่งชี4ที* 5.3
35 %
ร้อยละ 60.00
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มาตรฐาน
การอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี4ที* 5.4
ตัวบ่งชี4ที* 5.5
ตัวบ่งชี4ที* 6.1
เฉลีย0 คะแนน
มาตรฐานที0 2 ข

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน1

85 %
≥ 2 แหล่ง
ระดับ 3

79.95
2 แหล่ง
ระดับ 4

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
2
1
3
2.28

มาตรฐานที0 3
ตัวบ่งชี4ที* 4.2
ตัวบ่งชี4ที* 7.3
เฉลีย0 คะแนน
มาตรฐานที0 3
เฉลีย0 คะแนนรวม
ทุกตัวบ่ งชีFของ
ทุกมาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อ
ระดับ 2

3 ข้อ

3

ระดับ 2

1
2.00
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ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย แผนการ
พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัF น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที0 1 มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

1.5

อาจ ารย์ ใ น คณะ ฯยั ง
ไม่ได้เขียนเอกสารตํารา
เพื* อ ขอตํ า แหน่ งทาง
วิ ช า ก า ร ม า ก นั ก
เนื* อ งจากเป็ นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยังไม่ครบ
5 ปี ยัง ไม่ ส ามารถขอ
ผลงานได้

1 ปี

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

มาตรฐานที0 2 ก มาตรฐาน
ด้านการบริ หารจัดการ
การอุดมศึกษา

2.5

คณะวิทยาการจัดการได้
ดํา เนิ น การครบทุ ก ตั ว
บ่ ง ชี4 แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระดับ 7 โดย
ร้ อ ยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี4
ของการปฏิ บ ั ติ ง านที*
กํา หนด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
94.30

1 ปี

ควรมี ก ารดํา เนิ น การ
ตามแผนให้ ค รบถ้ว น
ทุ ก กิ จ กรรมตามที* ไ ด้
กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น
แผนปฏิ บตั ิการของแต่
ละโปรแกรมวิ ช า อัน
จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ง า น
ประกั น คุ ณ ภาพของ
คณะบรรลุเป้ าหมาย
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัF น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

: ก มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

2.50

คณะวิทยาการจัดการได้
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณประจําปี ทุก
ปี การศึ กษา และดําเนิ น
โครงการโดยมอบหมาย
ให้แต่ล ะโปรแกรมวิช า
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการร่ วมกับ
คณะหรื อตามโครงการ
ของแต่ละโปรแกรมวิชา

1 ปี

คณะฯ จะมุ่ ง เน้ น การ
จั ด สรรงบประมาณ
ประจําปี ทุกปี การศึกษา
และดําเนินโครงการ

มาตรฐานที0 2 ข มาตรฐาน
ด้านการบริ หารจัดการ
การอุดมศึกษา
: ข มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริ หาร
การอุดมศึกษา

2.28

คณะวิ ท ยาการจั ด การ
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
และนัก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว น
ร่ วมในการให้ บ ริ การ
วิ ช าการแก่ สั ง คมมาก
ยิ*ง ขึ4 น ไปทุ ก ๆ ปี อย่า ง
ต่อเนื*อง

1 ปี

แผนระยะสั4นจัดอยู่ใน
กิ จกรรมและโครงการ
แต่ละปี และแผนระยะ
ยาวจัด อยู่ใ นแผนของ
มหาวิทยาลัย และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะ
วิ ท ยาการจัด การและ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัF น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

มาตรฐานที0 3 มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู ้ และสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้

2.00

- คณะวิทยาการจัดการ
มีระบบบริ หารจัดการที*
เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยัด
คล่ อ งตัว โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้

1 ปี

คณะวิ ท ยาการจัด การ
ควรพัฒนาโดยเปิ ดโลก
กว้างให้แก่อาจารย์และ
บุ ค ลากร เพื* อ กระตุ ้น
ให้เกิ ดองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้

- ทํา งานตามแผนงาน
และแผนปฏิ บ ั ติ ก ารที*
วางไว้ มุ่ ง ที* จ ะเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่ งชีFของ สกอ.
ประเภทสถาบันเน้ นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสั งคม
มุมมองด้ านการบริ หาร
จัดการ
1. ด้ านนักศึกษาและผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ย
ตัวบ่งชี4ที* 2.2
ตัวบ่งชี4ที* 2.3
ตัวบ่งชี4ที* 2.4
ตัวบ่งชี4ที* 2.9
ตัวบ่งชี4ที* 2.10
ตัวบ่งชี4ที* 2.11
ตัวบ่งชี4ที* 2.12
ตัวบ่งชี4ที* 3.1
ตัวบ่งชี4ที* 3.2
ตัวบ่งชี4ที* 5.1
ตัวบ่งชี4ที* 5.2
ตัวบ่งชี4ที* 5.3
ตัวบ่งชี4ที* 5.4
ตัวบ่งชี4ที* 5.5
ตัวบ่งชี4ที* 7.6
ตัวบ่งชี4ที* 9.2
เฉลีย0 คะแนนด้ านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
2. ด้ านกระบวนการภายใน
ตัวบ่งชี4ที* 1.1
ตัวบ่งชี4ที* 1.2
ตัวบ่งชี4ที* 2.1
ตัวบ่งชี4ที* 6.1

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

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

ระดับ 7

3

ระดับ 4

2

ร้อยละ 92.00

1

ร้อยละ 76.69

2

ร้อยละ 58.80

1

3.72

3

ร้อยละ 0.00

0

ระดับ 8
ระดับ 4

3
3

ระดับ 7

3

66.66

3

ร้อยละ 60.00

3

79.95

2

2 แหล่ง

1

ระดับ 4

2

ระดับ 4

2

2.13
ระดับ 5
85 %
ระดับ 5
ระดับ 3

ระดับ 7

3

97.98

3

ระดับ 6

2

ระดับ 4

3
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มุมมองด้ านการบริ หาร
จัดการ
ตัวบ่งชี4ที* 7.1
ตัวบ่งชี4ที* 7.2
ตัวบ่งชี4ที* 7.8
ตัวบ่งชี4ที* 7.9
ตัวบ่งชี4ที* 9.1
ตัวบ่งชี4ที* 9.3
เฉลีย0 คะแนนด้ าน
กระบวนการภายใน
3. ด้ านการเงิน
ตัวบ่งชี4ที* 4.3
ตัวบ่งชี4ที* 8.1
ตัวบ่งชี4ที* 8.2
เฉลีย0 คะแนนด้ านการเงิน
4. ด้ านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี4ที* 2.5
ตัวบ่งชี4ที* 2.6
ตัวบ่งชี4ที* 2.7
ตัวบ่งชี4ที* 2.8
ตัวบ่งชี4ที* 4.1
ตัวบ่งชี4ที* 4.2
ตัวบ่งชี4ที* 4.4
ตัวบ่งชี4ที* 7.3
ตัวบ่งชี4ที* 7.4

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

มีการดําเนิ นการ อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

ระดับ 5

3

ระดับ 3

2

ระดับ 4

2

ระดับ 8

3

ระดับ 7
ระดับ 4

3
3

2.70
5,000 บาท
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อ
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

28,021.80 บาท

3

ระดับ 7

3

4 ข้อ

3

3.00
ป.เอก >20%
และป.ตรี < 5%
ศ + รศ. + ผศ. ≥ 40%
ระดับ 4
3 ข้อ
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย
3 ข้อ
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย
4 ข้อ
5%
ระดับ 2
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ป.เอก 20.00
ป.ตรี 3.33

2

ร้อยละ 23.34

1

ระดับ 4

3

3 ข้อ

2

6 ข้อ

3

4 ข้อ

3

1.8

1

ระดับ 2

1

ระดับ5

3
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มุมมองด้ านการบริ หาร
จัดการ
ตัวบ่งชี4ที* 7.5
ตัวบ่งชี4ที* 7.7
เฉลีย0 คะแนนด้ านบุคลากร
การเรี ยนรู้ และนวัตกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

0.5 %
0.5 %

ระดับ 2

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
2

0

0
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการ
พัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ สรุ ปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา รวมทั4ง
กําหนดเป้ าหมายการดํา เนิ นงานระยะสั4น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จําแนกตามแต่ละองค์ประกอบคุ ณภาพ และ
จําแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี4
ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น แนวทางปรั บ ปรุ งพัฒ นา เป้าหมาย และแผนการ
พัฒนาโปรแกรมวิชาจําแนกตามองค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที0 1 ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

3.00

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
คณะวิทยาการจัดการได้
ดํา เนิ น การครบทุ ก ตั ว
บ่ ง ชี4 แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระดับ 7 โดย
ร้ อ ยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี4
ของการปฏิ บ ั ติ ง านที*
กํา หนด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
94.30

เป้าหมาย
ระยะสัF น/
ระยะยาว
ค ณ ะ
วิท ยา-การ
จัด การจะ
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ครบทุกตัว
บ่ ง ชี4 แ ล ะ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ให้ดียง*ิ ขึ4น

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

แผนการพัฒนา

ควรมี ก ารดํา เนิ นการตาม
แ ผ น ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
กิ จกรรมตามที* ได้กาํ หนด
ไว้ในแผนปฏิ บตั ิ การของ
แต่ ล ะโปรแกรมวิ ช า อัน
จะส่ ง ผลให้ ง านประกัน
คุ ณ ภาพของคณะบรรลุ
เป้ าหมาย
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คะแนน
ประเมิน

การ

1.58

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0 3
กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

3.00

องค์ ประกอบที0 2
เรี ยน
การสอน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
เป้าหมาย
แนวทางปรับปรุ ง
ระยะสัF น/
พัฒนา
ระยะยาว
อาจ ารย์ ใ น คณะ ฯยั ง
1 ปี
ไม่ได้เขียนเอกสารตํารา
เพื* อ ขอตํ า แหน่ งทาง
วิ ช า ก า ร ม า ก นั ก
เนื* อ งจากเป็ นอาจารย์
ใหม่ อายุงานยังไม่ครบ
5 ปี ยัง ไม่ ส ามารถขอ
ผลงานได้
คณะฯและโปรแกรม
1 ปี
วิชาฯ มีการจัดทํา
แนวทางส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมที*สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที*
พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีการ
ส่ งเสริ มให้สถาบันและ
องค์การนักศึกษาจัด
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ* งแวดล้อม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรม
ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

แผนการพัฒนา

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

คณะฯและโปรแกรมวิชา
ฯ มีการส่ งเสริ มให้ จัด
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ* งแวดล้อม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรม
ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ให้มากขึ4น
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คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที0 4 การวิจยั

2.50

องค์ ประ กอบที0 5 การ
บริ การวิชาการแก่สังคม

2.60

จุดแข็ง จุดอ่ อน
เป้าหมาย
แนวทางปรับปรุ ง
ระยะสัF น/
พัฒนา
ระยะยาว
คณะวิ ท ยาการจัด การมี
5 ปี
แหล่ ง ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ เพี ย ง 1 แห่ ง
และเป็ นการดํา เนิ นการ
ร่ ว ม และมี อ าจารย์ไ ด้
เข้าไปเป็ นกรรมการใน
ลั ก ษ ณ ะ นี4 ข อ ง
มหาวิทยาลัย
คณะวิ ท ยาการจั ด การ
1 ปี
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
และนัก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว น
ร่ วมในการให้บริ การแก่
สัง คม โดยจัดโครงการ
บริ การทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ อัน จะนํ า ไปสู่
ก า ร แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
เพื* อ ให้ ส นองตอบต่ อ
ความต้องการของสังคม
และชุ ม ชนต่ อ ไปทุ ก ๆ
ปี อย่างต่อเนื*อง

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

แผนการพัฒนา

พัฒ นาแหล่ ง ให้ บ ริ การ
ทางวิชาการและวิชาชี พที*
ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ

คณะวิทยาการจัดการ ควร
สร้ างแหล่ งใก้บริ การทาง
วิ ช าการและสร้ า งศู น ย์
พัฒ นาฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ เพื* อ ให้ เ กิ ด การ
ยอมรับในระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ โดยให้อาจารย์
ของคณะวิทยาการจัดการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม เ พื* อ ใ ห้
คํา ปรึ ก ษาและให้บ ริ ก าร
ทางวิ ช าการในหลัก สู ต ร
ต่ า ง ๆ ที* เ กี* ย วข้ อ ง กั บ
ความต้อ งการของสั ง คม
ชุ ม ช น แ ล ะ จั ด ทํ า
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร เ พื* อ
เผยแพร่ ความรู ้ และทักษะ
วิ ช าชี พ แก่ สั ง คม ชุ ม ชน
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องค์ ประกอบที0 6 การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

คะแนน
ประเมิน

3.00

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัF น/
ระยะยาว

คณะฯ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายที*ชดั เจน ปฏิบตั ิ
ได้ และมี แ ผนงานรอง
รับชัดเจน มีการกําหนด
กิจกรรมและโครงการที*
เป็ นประ โย ชน์ ส อด
คล้อ ง กับ แผนงานและ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื*อง มีการบูรณาการ
งานด้า นการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ
ภารกิ จด้า นอื* นๆ เช่ น
ด้านการสอน และมีการ
ส่ ง เสริ ม ด้า นศิ ล ปวัฒ น
ธรรมในระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

1 ปี

แผนการพัฒนา

และท้อ งถิ* น ต่ อ ไป แผน
ระยะสั4นจัดอยูใ่ นกิจกรรม
และโครงการแต่ละปี และ
แผนระยะยาวจั ด อยู่ ใ น
แผนของมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ
ค ณ ะ ฯ จ ะ นํ า ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร
วิ เ คราะห์ มาปรั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาระบบ และ
กลไกในการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลป วัฒนธรรมให้มีประ
สิ ทธิ ภาพดียง*ิ ขึ4น
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คะแนน
ประเมิน

องค์ ประกอบที0 7 การ
บริ หารและการจัดการ

2.00

องค์ ประกอบที0 8 การเงิ น
และงบประมาณ

3.00

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสัF น/
ระยะยาว
1 ปี
คณะวิทยาการจัดการ ควร
คณะวิทยาการจัดการ มี
พัฒ นาโดยเปิ ดโลกกว้า ง
ระบบบริ หารจัด การที*
ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
บุคลากร
ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยัด
คล่ อ งตัว โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ทํา งาน
ตามแผนงานและ
แผนปฏิ บตั ิ การที* วางไว้
มุ่ ง ที* จะเป็ นองค์ก รแห่ ง
การเรี ย นรู ้ มี ร ะบบการ
จัด การความรู ้ และมุ่ ง
พั ฒ นาคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ ท า ง
วิชาการ มีทกั ษะในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้
คณะวิทยาการจัดการได้
1 ปี
คณ ะ ฯ จ ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจํา ปี ทุ ก ปี การศึ ก ษา
งบประมาณประจําปี ทุก
ปี การศึ กษา และดําเนิ น
และดํา เนิ น โครงการให้
โครงการโดยมอบหมาย
ครบทุ กโครงการ โดยให้
ให้แต่ล ะโปรแกรมวิช า
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ล ะ
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการร่ วมกับ
โครงการร่ วมรั บ ผิ ดชอบ
คณะหรื อตามโครงการ
ในการดําเนิ นการวางแผน
ของแต่ละโปรแกรมวิชา
งบประมาณด้วย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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คะแนน
ประเมิน

องค์ ป ระกอบที0 9 ระบบ
และกลไก การประกั น
คุณภาพ

2.67

จุดแข็ง จุดอ่ อน
เป้าหมาย
แนวทางปรับปรุ ง
ระยะสัF น/
พัฒนา
ระยะยาว
คณะวิทยาการจัดการมี
1 ปี
- มีระบบการพัฒนาและ
ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายใน
- มีการกําหนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื* อง
การประกันคุ ณภาพจาก
คณะกรรมการระดั บ
นโยบายและผู ้บ ริ หาร
สู งสุ ดของมหาวิท ยาลัย
ฯ ภายใต้ ก ารมี ส่ วน
ร่ ว มจากภาคี ท4 งั ภายใน
และภายนอก
- มี ก ารดํา เนิ นงานด้า น
การประกั น คุ ณ ภาพที*
ครบถ้วน
- มี ร ะบบสารสนเทศ
สนั บ สนุ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
สร้ างนวัตกรรมาตรฐาน
เพื*อการประกันคุ ณภาพ
ที*ดีข4 ึน
- สร้ า งระบบเครื อข่ า ย
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอย่างต่อเนื*อง

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

แผนการพัฒนา

คณะวิ ท ยาการจัด การมี
การดําเนิ นการตามระบบ
และกลไกการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยให้ นัก ศึ ก ษาเข้า มามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินงาน
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0 1 0
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล
“สถานศึกษา 3 ดี”

2.5

จุดแข็ง จุดอ่ อน
เป้าหมาย
แนวทางปรับปรุ ง
ระยะสัF น/
พัฒนา
ระยะยาว
คณะวิทยาการจัดการมี
1 ปี
จุ ด เด่ นใ นก ารส ร้ าง
ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิ ปไตย โดยการ
จัดกิ จกรรมที*เน้นการมี
ส่ วนร่ วมของนักศึ กษา
และใช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย งเป็ น
ที*ต4 งั ตามหลักประหยัด
สุ ดประโยชน์สูงสุ ด

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

แผนการพัฒนา

ส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการ
ต่ อ ต้า นยาเสพติ ด การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม ห ลั ก
ประชาธิ ป ไตยและการ
จั ด ก า ร ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิ จพอเพียงให้มาก
ยิง* ขึ4น
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ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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รายการหลักฐานแสดง
องค์ ประกอบที0 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1(1)
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1(2)
รายงานการประชุม เรื* องการทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1(3)
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2(1)
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2(2)
แผนปฏิบตั ิการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.1.2(3)
แผนปฏิบตั ิการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2553
1.1.2(4)
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)
1.1.2(5)
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ ที* 8/2553 เรื* อง แต่งตั4งคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านยุทธศาสตร์
ด้านพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้านบริ การวิชาการและจุดเน้น (School of Business คณะ
วิทยาการจัดการ
1.1.2(6)
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ ที* 43/2553 เรื* อง แต่งตั4งคณะกรรมการจัดทํา SAR และรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552
1.1.2(7)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.3(1)
แผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.1.3.(2)
แผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2553
1.1.3.(3)
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ เรื* องมอบหมายงานในความรับผิดชอบประจําตําแหน่ง
1.1.4(1)
คําขอเงินงบประมาณประจําปี 2552 – 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.4(2)
รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณของแต่ละโปรแกรมวิชา
1.1.5(1)
รายงานการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.5(2)
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ เรื* องมอบหมายงานในความรับผิดชอบประจําตําแหน่ง
1.1.5(3)
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)
1.1.5(4)
บันทึกข้อความ เรื* อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิราชการ
1.1.5(5)
บันทึกข้อความ เรื* อง ขอส่ งข้อมูลรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี4
1.2(1)
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2552
1.2(2)
ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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องค์ ประกอบที0 2 การเรียนการสอน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื* องเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2.1.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื* องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.1.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.3 หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.1.2.4 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
2.1.2.5 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
2.1.3.1 หนังสื อเชิ ญวิทยากรและคําสั*งตั4งคณะกรรมจัดทํา มคอ.2
2.1.4.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2551-2552
2.1.5.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.5.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.1 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.2 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ศศ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.3 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.4 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บช.บ. (สภาวิชาชีพบัญชี)
2.1.5.5 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.ม. (สกอ.รับรอง)
2.1.5.6 เอกสารการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร บธ.บ. (สกอ.รับรอง)
2.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2552
2.2.2.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
2.2.2.2 รายงานรายวิชาสัมมนา
2.2.2.3 รายงานรายวิชาการวางแผนและเขียนโครงการ
2.2.2.4 สมุดฝึ กงานนักศึกษา
2.2.2.5 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี การศึกษา 2552
2.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552
2.2.3.2 สมุดยืมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ LCD
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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หมายเลข
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5.1
2.2.6.1
2.2.7.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2.1
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.5.1.1
2.5.1.2
2.6.1.1
2.7.1.1
2.7.1.2

หลักฐานแสดง
โครงการจัดสัมมนา ประกอบการเรี ยนรายวิชาสัมมนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หน้า 164-165
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ธุ รกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552) หน้า ภาคผนวก
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552) หน้า 59 - 73
เอกสารการเสนอโครงการพัฒนาในส่ วนของงบลงทุน (งานพัฒนา)
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุ กวนิช
โครงการอบรมฝึ กอาชีพระยะสั4น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิ คการเป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศข่าวมือ
อาชีพ
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ
แบบประเมินโครงการฝึ กอบรม CPD ที*มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ นวิทยากรในการ
ให้บริ การวิชาการแก่ผทู ้ าํ บัญชี
แบบประเมินกลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์
เอกสารค่า FTES ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
ตารางแสดงรายนามอาจารย์ที*กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการปี 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.7.2.1 บันทึกข้อความเรื* องขอความอนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ร่ าง) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากร
2.7.2.2 คู่มือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.7.3.1 บทบาทหน้าที*ของคณะกรรมการบริ หารคณะฯ ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.2 บทบาทหน้าที*ของคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา ในรายงานการประเมินตนเอง 2551
2.7.3.3 คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์พี*เลี4ยง
2.7.3.4 รายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2.7.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2551
2.7.4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที*ของผูบ้ ริ หาร
2.7.4.3 การประเมินผลการสอนของอาจารย์
2.7.4.4 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การคณะวิทยาการจัดการ
2.8.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ/คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2552
คําสั*งอบรมการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
2.8.1.2
2.8.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2552
2.8.3.1 งบประมาณ 2552 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื*อ
2.8.3.2 ประกาศทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.8.3.3 ประกาศทุนวิจยั แหล่งทุนภายนอกอื*นๆ
2.8.4.1 คําสั*งอบรมการทําวิจยั ในชั4นเรี ยน
2.9.2.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปี การศึกษา 2551
2.10.1.1 รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปี การศึกษา 2551
2.11.3.1 โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจและความต้อ ง การในการพัฒ นาคุ ณ ภาพที* มี ต่ อ บัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

องค์ ประกอบที0 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.6.5
3.1.6.6
3.1.6.7

หลักฐานแสดง
รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั4นปี ที* 1
ภาพห้องสมุด
ภาพห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ภาพระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สาย
ภาพห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ภาพห้องปฏิบตั ิการโฆษณา
ภาพห้องปฏิบตั ิการบัญชี
ภาพห้องปฏิบตั ิการการเงินและการธนาคาร
ภาพหอพักนักศึกษา
ภาพสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
สภาพห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
สถานที*ออกกําลังกาย
บริ การอนามัย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์ที*ปรึ กษา
เอกสารโฮมรู ม
วารสารเฟื* องฟ้ า หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเว็บไซต์ของคณะ
หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ
บอร์ ดข่าวสารโปรแกรมวิชาฯ
การจัดแข่งขันการประกวดการเขียนแผนธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั4นปี ที* 4 (โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว* ไป)
การจัดอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจเพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กงานและทํางาน สําหรับ
นักศึกษาปี ที* 4 (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวิชาการตลาด)
โครงการทักษะการสื บค้นข้อมูล (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี) ()
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3.1.6.8
โครงการ ศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.9
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.10
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที* 35 (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.1.6.11
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.1.6.12
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับนัก
บัญชีเบื4องต้น (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.13
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
3.1.6.14
โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.15
โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี ดว้ ยโปรแกรมด้าน Multimedia
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.16
โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.17
โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาบัญชี )
3.1.6.18
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องแนวทางการจัดทําบัญชี ตามมาตรฐานที* 32
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.19
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.1.6.20
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.1.6.21
โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ (โปรแกรมวิชาบัญชี )
3.1.6.22
โครงการแลกเปลี*ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
3.1.6.23
โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.24
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Auto Flight” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.25
โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวิชาบัญชี )
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3.1.6.26
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.27
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้เท่าทันธุ รกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว /
การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.28
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบ
ใหม่ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.29
โครงการอบรมชี4แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.30
โครงการอบรมเรื* องการสอบบัญชีดว้ ยระบบสารสนเทศ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.1.6.31
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.32
โครงการออกแบบฐานข้อมูลเพื*อใช้ในงานธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.33
โครงการสร้างสื* อการนําเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.34
โครงการจัดสัมมนาความรู ้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.35
โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.36
โครงการอบรมการอบรมการพัฒนาสื* อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Authorware
(โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.37
โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.1.6.38
โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์ ” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.39
โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่ ความสําเร็ จใน
อาชีพ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.1.6.40
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.41
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ คการเป็ นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
3.1.6.42
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
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3.1.6.43
โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิ เทศศาสตร์
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.44
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.45
โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.46
โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
3.1.6.47
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ )
3.1.6.48
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.1.6.49
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.50
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริ มสร้าง
จริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.51
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน
วิชาเอก (โปรแกรมโลจิสติกส์)
3.1.6.52
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ ณ โรงถ่ายภาพยนตร์ ตาํ นานสมเด็จพระนเรศวร
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.53
โครงการศึ ก ษาดู งานด้านนิ เทศศาสตร์ (การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์) ณ ช่อง 7 และ ช่อง 9 (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.1.6.54
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ การบริ หารงานวิทยุโทรทัศน์ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์
3.1.6.55
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
3.1.6.56
โครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ (คณะฯ)
3.1.6.57
โครงการประกวด ดีเจ จูเนียร์ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
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3.1.7.1
3.1.8.1
3.2.1.1
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
3.2.2.8
3.2.2.9
3.2.2.10
3.2.2.11
3.2.2.12
3.2.2.13
3.2.2.14
3.2.2.15
3.2.2.16
3.2.2.17
3.2.2.18

หลักฐานแสดง
รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั4ง 5 เรื* อง ปี 52
วาระการประชุมกรรมการบริ หารคณะฯ ครั4งที* 1/2553 วันที* 8 กุมภาพันธ์ 2553
ปฏิทินกิจกรรม
การจัดแข่งขันการประกวดการเขียนแผนธุ รกิจสําหรับนักศึกษาชั4นปี ที* 4 (โปรแกรม
วิชาการจัดการทัว* ไป)
การจัดอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจเพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กงานและทํางาน สําหรับ
นักศึกษาปี ที* 4 (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
โครงการอบรมการเขียนแผนการตลาด (โปรแกรมวิชาการตลาด)
โครงการทักษะการสื บค้นข้อมูล (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที* 35 (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการสัมมนาวิชาการเรื* องการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับนัก
บัญชีเบื4องต้น (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL” (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี ดว้ ยโปรแกรมด้าน Multimedia
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาบัญชี )
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องแนวทางการจัดทําบัญชี ตามมาตรฐานที* 32
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
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3.2.2.19
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.2.2.20
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (โปรแกรม
วิชาบัญชี)
3.2.2.21
โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ (โปรแกรมวิชาบัญชี )
3.2.2.22
โครงการแลกเปลี*ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชา
บัญชี)
3.2.2.23
โครงการพี*ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.24
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Auto Flight” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.25
โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Quick Books 2009” (โปรแกรมวิชาบัญชี )
3.2.2.26
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน
“Auto Flight and Express” (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.27
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้เท่าทันธุ รกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว /
การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.28
โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบ
ใหม่ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.29
โครงการอบรมชี4แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.30
โครงการอบรมเรื* องการสอบบัญชีดว้ ยระบบสารสนเทศ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.31
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.32
โครงการออกแบบฐานข้อมูลเพื*อใช้ในงานธุ รกิจ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.33
โครงการสร้างสื* อการนําเสนอข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.34
โครงการจัดสัมมนาความรู ้ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.35
โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
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3.2.2.36
โครงการอบรมการอบรมการพัฒนาสื* อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Authorware
(โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.37
โครงการอบรมการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที*เกิดจากฮาร์ ดแวร์ (โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
3.2.2.38
โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์ ” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.39
โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่ ความสําเร็ จใน
อาชีพ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.2.2.40
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชีพ (โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.41
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ คการเป็ นพิธีกรและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
3.2.2.42
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
3.2.2.43
โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิ เทศศาสตร์
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.44
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.45
โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.46
โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ )
3.2.2.47
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ (โปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ )
3.2.2.48
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ )
3.2.2.49
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
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3.2.2.50
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การเสริ มสร้าง
จริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.51
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์เพื*อเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน
วิชาเอก (โปรแกรมโลจิสติกส์)
3.2.2.52 โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนัก ศึ ก ษาสื* อ สารนัน ทนาการและสื บ สานวัฒ นธรรมไทย
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.53 โครงการจัดกิจกรรมของคณะด้านกีฬา (คณะฯ)
3.2.2.54 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั4งที* 4 (คณะฯ)
3.2.2.55 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
3.2.2.56 โครงการให้นกั ศึกษาปลูกสวนหย่อม (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
3.2.2.57 โครงการการตลาดเพื*อสังคม (โปรแกรมวิชาการตลาด)
3.2.2.58 โครงการห้องสมุดนี4พี*ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.59 โครงการห้องสมุดนี4พี*ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.60
3.2.2.61
3.2.2.62
3.2.2.63
3.2.2.64
3.2.2.65
3.2.2.66
3.2.2.67
3.2.2.68

โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื*อช่วยเหลื อผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และเด็กกําพร้า วัดพระบาท
นํ4าพุ (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการบัญชีสัมพันธ์เพื*อฟื4 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
โครงการปั นนํ4าใจสู่ นอ้ งชาวดอย (คณะฯ)
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั4งที* 3
(โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน) (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการวิทยุชุมชนเพื*อพัฒนาท้องถิ*น (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที* และนันทนาการ (โปรแกรมวิชาการตลาด)
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3.2.2.69 โครงการกิจกรรมHRM สัมพันธ์ปี 53 (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
3.2.2.70 โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนัก ศึ ก ษาสื* อ สารนัน ทนาการและสื บ สานวัฒ นธรรมไทย
(โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.71 โครงการกิจกรรม Max RealPlayer (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.72 โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั4งที* 3) (คณะฯ)
3.2.2.73 โครงการเพลงในสวน ตอน รักพ่อรักเพลงของพ่อ (คณะฯ)
3.2.2.74 โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (คณะฯ)
3.2.2.75 โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งใหม่ (โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ)
3.2.2.76 โครงการจัดอบรมให้นกั ศึกษานัง* สมาธิ (โปรแกรมวิชาการจัดการทัว* ไป)
3.2.2.77 โครงการผูใ้ ห้ย่อมเป็ นที*รักการตักบาตรร่ วมกันทุกวันพฤหัสบดี (โปรแกรมวิชาการ
จัดการทัว* ไป)
3.2.2.78 โครงการอบรมคุณธรรม (โปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์)
3.2.2.79 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (โปรแกรมวิชาบัญชี)
3.2.2.80 โครงการวิทยาการจัดการร่ วมลอยกระทงตามประทีป (คณะฯ)
3.2.2.81 โครงการประเพณี แห่เทียน จํานําพรรษา (คณะฯ)
3.2.2.82 โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ )
3.2.2.83 โครงการค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ (โปรแกรมวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ)
3.2.3.1 แบบประเมินผลโครงการฯ
3.2.3.2 แบบการนํา ผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง การจัด กิ จกรรมเพื* อ พัฒ นานัก ศึ ก ษาอย่า ง
ต่อเนื*อง
องค์ ประกอบที0 4 การวิจัย
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2 หน้าที*และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
4.1.2.1 หน้า Web Page ของคณะ http://msc.npru.ac.th และมหาวิทยาลัย http://npru.ac.th
4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 2552
4.1.4.1 คําสั*งอบรมวิจยั
4.1.4.2 คํารับรองปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ 25525
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4.1.5.1
4.1.6.1
4.2.1.1
4.2..2.1
4.2.2.2
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3.1
4.3.1.3.2
4.3.2.3.1
4.3.2.3.2
4.3.3.3.1
4.3.3.3.2
4.3.4.3.1
4.3.4.3.2
4.4.1.1.
4.4.1.2.
4.4.1.1.1
4.4.1.1.2

หลักฐานแสดง
รายงานประจําปี 2552 และ หน้าเว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
เอกสารเกี*ยวกับการจัดตั4งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯ จากมหาวิทยาลัย
คําสั*งผูด้ ูแลเว็บไซต์คณะ
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารเกี*ยวกับการจัดตั4งหน่วยวิจยั ระหว่างคณะฯจากมหาวิทยาลัยฯ
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
วารสารราชภัฏตะวันตก
หนังสื อเทิดพระเกียรติOฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
รายงานประจําปี 2552
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
รายงานประจําปี 2552
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
รายงานประจําปี 2552
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
รายงานประจําปี 2552
ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
รายงานประจําปี 2552
หนังสื อ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009
รายงานประจําปี 2552
หนังสื อ The business Review, Cambridge*Vol.14*Num.1*December*2009
รายงานประจําปี 2552

องค์ ประกอบที0 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการปี 2552
5.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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หลักฐานแสดง
5.1.2.1 โครงการต้นกล้าอาชีพ
คําสั*ง ที* 1204/2552 แต่ งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ น
ประการใหม่”
คําสั*ง ที* 1480/2552 แต่ งตั4งวทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ หลักสู ตร “การผูเ้ ป็ น
ประการใหม่”
คําสั*ง ที* 25/2552 แต่งตั4งคณะกรรมการโครงการต้นกล้าอาชีพ
คําสั*ง ที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ รอบที* 3 หลักสู ตร “การผู ้
เป็ นประการใหม่”
คําสั*ง ที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชี พ รอบที* 5 หลักสู ตร “การผู้
เป็ นประการใหม่”
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากร ที* ศธ 0554/1822 โครงการต้นกล้าอาชีพ
5.1.2.2 คําสั*งแต่งตั4งกรรมการ
คําสั*งแต่งตั4งกรรมการ
5.1.2.3 หนังสื อคําสั*งอนุกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโทรคมนาคมวุฒิสภา
5.1.2.4 หนังสื อคําสั*งที*ปรึ กษาประธานกรรมธิ การทหารสภาผูแ้ ทนราษฎร
5.1.2.5 คําสั*งแต่งตั4งศูนย์บริ การความรู ้ดา้ นการเงินและบัญชีแก่ชุมชน
5.1.2.6 วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที*กรมสรรพากร
5.1.2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั4นพื4นฐาน โรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5.1.3.2 โครงการอบรมการเก็บชัว* โมงของ CPD
5.1.4.1 แบบประเมิน
5.1.5.1 แบบประเมินความต้องการการจัดอบรม CPD
5.1.5.2 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจวัดสวย 5 ส
5.1.6.1 โครงการต้นกล้าอาชี พ แนวการเรี ยนรู ้วิชาองค์การและการจัดการ วิชาหลักการตลาด
วิชาการจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.1.6.2 งานวิจยั “แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการจัดการตลาดนํ4าวัดนํ4าลําพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.6.3 งานวิ จ ัย “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสารในเขตอํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

245

หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.6.4 งานวิ จ ัย “การออกแบบสารสนเทศเพื* อ การจัด การองค์ค วามรู ้ อ งค์พ ระปฐมเจดี ย ์
จังหวัดนครปฐม”
5.1.6.5 งานวิจยั “แนวทางการพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเที*ยววิถีชีวิตลุ่มนํ4าอย่าง
ยัง* ยืน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.16.6 งานวิจยั “การศึกษาปั จจัยที*ส่งผลกระทบต่อการส่ งออกดอกกล้วยไม้ไปจําหน่ ายใน
ประเทศญี*ปุ่น”
5.1.7.1 แบบสรุ ปการประเมินผลการจัดอบรมโครงการ
5.1.1.1.1 แนวการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
5.1.1.1.2 แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
5.1.1.1.3 แนวการเรี ยนรู ้วชิ าวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1.1.1.4 แนวการเรี ยนรู ้วชิ ารู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
5.1.1.2.1 โครงการเสี ยงตามสายกับ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาล ตําบลบางหลวง”
นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1.1.2.2 โครงการอบรมการบริ การที*เหนื อชั4น” นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
5.1.1.2.3 โครงการรู ้ เ ท่ า ทัน ธุ ร กิ จจากการจัด ดู ง บดุ ล เคลื* อนไหว / การตรวจสอบบัญ ชี ด้ว ย
โปรแกรม Express”
5.1.1.2.4 โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่
5.1.1.3.1 ผลงานวิ จยั เรื* อ ง “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.3.2 เค้ า โครงวิ จ ัย เรื* อง “การการพัฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่ า งธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มกั บ
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
5.1.1.3.3 ผลงานวิจยั เรื* อง “แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยของตลาดนํ4าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.1.4.1 แนวการเรี ยนรู ้รายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1.1.4.2 แนวการเรี ยนรู ้วชิ าการจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
5.1.1.4.3 แนวการเรี ยนรู ้วชิ าองค์การและการจัดการ
5.1.1.5.1 โครงการเสี ยงตามสายกับ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาล ตําบลบางหลวง”
นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ
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5.1.1.5.2 โครงการอบรมการบริ การที*เหนื อชั4น” นํามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
5.1.1.5.3 โครงการรู ้ เ ท่ า ทัน ธุ ร กิ จจากการจัด ดู ง บดุ ล เคลื* อนไหว / การตรวจสอบบัญ ชี ด้ว ย
โปรแกรม Express”
5.1.1.5.4 โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่
5.1.1.5.5 ผลงานวิ จยั เรื* อ ง “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.5.6 เค้ า โครงวิ จ ัย เรื* อง “การการพัฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่ า งธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มกั บ
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
5.1.1.5.7 ผลงานวิจยั เรื* อง “แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยของตลาดนํ4าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5.1.2.2.1 โครงการตรวจประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
5.1.2.2.2 เป็ นวิทยากรให้กบั หน่วยงานต่างๆ โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั4น”
5.1.2.2.3 จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนชุมชนชนบท โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
5.1.2.2.4 จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนชุมชนชนบท โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค
5.1.2.2.5 หนังสื อเชิญเป็ นกรรมการตัดสิ นนางนพมาศ
5.1.2.2.6 หนังสื อเชิญเป็ นที*ปรึ กษา
5.1.2.3.1 โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
5.1.2.3.2 โครงการวิจยั “แนวทางการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ4า
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.1 หัวข้อวิจยั “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.2 หัวข้อวิจยั “แนวทางการเสริ มสร้ างการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของตลาดนํ4าวัด
ลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.5.1 หนังสื อประกาศแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุนหนุ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม ครั4งที* 4 ปี งบประมาณ 2553
5.2.3.1 หนัง สื อ เชิ ญ เป็ นผู ้ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
5.2.3.2 หนังสื อเชิญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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หมายเลข
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.3.7
5.2.3.8
5.2.3.9
5.2.3.10
5.2.3.11
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
5.3.3.6
5.3.3.7
5.3.3.8
5.3.3.9
5.3.3.10
5.3.3.11
5.3.3.12
5.3.3.13
5.3.3.14

หลักฐานแสดง
หนังสื อเชิญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
หนังสื อเชิญเป็ นผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คําสั*งแต่งตั4งอาจารย์ที*ปรึ กษาของผูร้ ับการบ่มเพาะ
คําสั*งแต่งตั4งวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชีพ
หนัง สื อแต่ งตั4ง คณะทํา งานจัดทํา แผนปฎิ บ ตั ิ ก ารป้ องกันและลดอุ บ ตั ิ เหตุ ท างถนน
จังหวัดนครปฐม
รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการ สสส.
โครงการห้องสมุด/โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบท
รายงานการพิ จารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก ารการวิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีก าร
สื* อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
รายงานผลการปฎิบตั ิราชการคํารับรองการปฎิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 (12 เดือน)
โครงการเพิ*มศักยภาพผูว้ า่ งงานเพื*อสร้างมูลค่าเพิ*มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุ มชน 9
กิจกรรม
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 12 กิจกรรม
โครงการการตลาดเพื*อสังคม
โครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
โครงการราชภัฏแฟร์
โครงการจัดการความรู ้เรื* อง วิธีการพัฒนาศักยภาพผูผ้ า่ นการบําบัดยาเสพติด
โครงการสัมมนาประเมินผลและพัฒนาโครงการแนวทางการฟื4 นฟูและพัฒนาศักภาพ
คนเร่ รอนเพื*อป้ องกันการถูกล่อลวง
โครงการวิ จ ัย ABC-PUS/MAG เรื* อ ง การศึ ก ษาการจัด ระบบสารสนเทศองค์ ก าร
บริ หารส่ วนตําบลลําพญา
โครงการอ.ดร. สุ ชาดา
โครงการผศ.ดร. เกศินี
โครงการเสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
โครงการการบริ การที*เหนือชั4น ณ เทศบาลตําบลบางหลวง
โครงการการบริ การที*เหนือชั4น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อพลับ
โครงการการบริ การที*เหนือชั4น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกลองนกระทุง
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หลักฐานแสดง
5.3.3.15 คําสั*งที* 1715/2552 แต่งตั4งวิทยากร และคําสั*งที* 2021/2552 แต่งตั4งวิทยากร
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)
5.3.3.16 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
5.3.3.17 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค
5.4.3.1 สรุ ปผลการประเมินโครงการการตลาดเพื*อสังคม
5.4.3.2 สรุ ปผลการประเมินโครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
5.4.3.3 สรุ ปผลการประเมินโครงการการราชภัฏแฟร์
5.4.3.4 สรุ ป ผลการประเมิ นโครงการจัดการความรู ้ เรื* อง วิธี ก ารพัฒนาศัก ยภาพผูผ้ ่า นการ
บําบัดยาเสพติด
5.4.3.5 สรุ ปผลการประเมิ นโครงการสัมมนาประเมิ นผลและพัฒนาโครงการแนวทางการ
ฟื4 นฟูและพัฒนาศักภาพคนเร่ รอนเพื*อป้ องกันการถูกล่อลวง
5.4.3.6 สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการวิ จ ัย ABC-PUS/MAG เรื* อ ง การศึ ก ษาการจัด ระบบ
สารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา
5.5.1.1 สถาบันผูจ้ ดั อบรมพัฒนาความรู ้ต่อเนื*องทางวิชาชีพของผูท้ าํ บัญชี
5.5.1.2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
องค์ ประกอบที0 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ
6.1.1.2. ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ
6.1.1.3. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2552
6.1.2.1 1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 1/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
2) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
3) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื*อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที*1ถึงครั4งที* 13)
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ”
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6.1.3.1

หลักฐานแสดง
5) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตO ิพระบรมราชินีนาถ
6) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
7) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
8) โครงการงานเลี4ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
10)โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
11) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
12) โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื*อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็กกําพร้า
13) โครงการจัดค่ายกิจกรรมบัญชีสัมพันธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4งที* 3
15) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 3
16) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวติ ”
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
19) โครงการธรรมะเพื*อพัฒนาบุคลิกภาพ
20) โครงการค่ายคุณธรรม
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ
22) โครงการอบรมคุณธรรม
23) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม และการกีฬา
24) โครงการปั จฉิ มนิเทศน.ศ.สื* อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
25) แฟ้ มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1) โครงการปั จฉิ มนิเทศน.ศ.สื* อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
2) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 3
3) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
4) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวติ ”
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6.1.3.2.1
6.1.3.2.2
6.1.4.1
6.1.1.1

หลักฐานแสดง
5) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและการกีฬา
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลก ครั4งที* 4 V-STAR
1) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 1/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
2) โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจําภาค
เรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 13)
3) โครงการปฏิบตั ิสมาธิ เพื*อพัฒนาศักยภาพประจําภาคเรี ยนที* 2/2552 (ครั4งที*1ถึงครั4งที* 13)
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ”
5) โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 77 พรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตO ิพระบรมราชินีนาถ
6) โครงการวัดสวยด้วยใจใส
7) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
8) โครงการงานเลี4ยงอําลามหาวิทยาลัย (Good Bye U.2009)
9) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
10)โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ
11) โครงการวัดสวยด้วย 5 ส.
12) โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื*อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็กกําพร้า
13) โครงการจัดค่ายกิจกรรมบัญชีสัมพันธ์ เพื*อฟื4 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม
14) โครงการฟื4 นฟูศีลธรรมโลกครั4งที* 3
15) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“คุณธรรมนําความรู ้” ครั4งที* 1 ถึง ครั4งที* 3
16) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวติ ”
17) โครงการภารกิจจิตใจงาม
18) โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที*
19) โครงการธรรมะเพื*อพัฒนาบุคลิกภาพ
20) โครงการค่ายคุณธรรม
21) โครงการค่ายศีลธรรมสู่ ความสําเร็ จ
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หมายเลข

6.1.1.2

หลักฐานแสดง
22) โครงการอบรมคุณธรรม
23) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพน.ศ.ใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม และการกีฬา
24) โครงการปั จฉิ มนิเทศน.ศ.สื* อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
25) แฟ้ มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
26) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการทัว* ไป เรื* อง
“จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวติ ”
27) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและการกีฬา)
28) ภาพถ่ายการแสดงในงานHRM สัมพันธ์ ปี 53 (17 กุมภาพันธ์ 2553)
รายงานจํานวนนักศึกษาทั4งหมด ภาคการศึกษา 1/2552 จําแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับ
การศึกษา และเพศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

องค์ ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
7.1.1.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ คณะ
7.1.1.3 รายชื*อคณะกรรมการบริ หารคณะในคู่มือนักศึกษาปี 52 หน้า 18
7.1.2.1 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ
7.1.3.1 ตารางที* 7.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.4.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ
7.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
7.1.4.3 ผลการประเมินผลงานของคณบดี
7.1.5.1 บันทึกขออนุญาตสอนชดเชย บันทึกให้อาจารย์ผอู ้ ื*นสอนแทน
7.1.5.2 รายงานประจําปี 2552
7.2.1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผูบ้ ริ หาร
7.2.1.2 รายชื*อผูบ้ ริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 34
7.2.1.3 รายชื*อคณะกรรมการบริ หารคณะในรายงานประจําปี หน้า 36
7.2.1.4 รายชื*อคณะกรรมการประจําคณะ ในรายงานประจําปี หน้า 35
7.2.2.1 คําสั*งที* 2240/2551 แต่งตั4งผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7.2.3.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ คณะวิทยาการจัดการ
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7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.4
7.3.2.1
7.4.1.1
7.4.2.1
7.4.2.2
7.4.2.3
7.4.2.4
7.4.3.1
7.4.3.2

7.4.4.1
7.4.4.2
7.4.5.1
7.5.1.1
7.5.2.1
7.5.2.2
7.5.2.3
7.6.1.1
7.6.1.2
7.6.1.3
7.6.1.4
7.6.1.5
7.6.1.6
7.6.1.7

บันทึกขออนุมตั ิจดั โครงการการจัดการความรู ้
คําสั*งแต่งตั4งวิทยากรอบรมโครงการ “การจัดการความรู ้”
คําสั*งแต่งตั4งวิทยากรอบรมโครงการการจัดการความรู ้
เว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรี ย นรู ้ /การพัฒนาศัก ยภาพ (การจัดการความรู ้ :
Knowledge management)
แผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะ 5 ปี 10 ปี
ประกาศรับสมัครอาจารย์
หนังสื อการอนุมตั ิให้อาจารย์ไปประชุม ฝึ กอบรม
ผลการประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินของนักศึกษา
แฟ้ มสะสมผลงานของอาจารย์
งบประมาณที*จดั สรรให้อาจารย์แต่ละคน ๆ ละ 2,000 บาท ซื4 อวัสดุ
โครงการศึกษาดูงานด้านการวิจยั และการประกันคุณภาพการศึกษา (ม.ขอนแก่น)
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ ของคณะ /โครงการวิพากษ์หลักสู ระยะที* 2 ดุ สิตธานี
หัวหิ น
หนังสื ออนุมตั ิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
กรอบภาระงานผูบ้ ริ หารและคําสั*งแต่งตั4งรองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2551 – 2555
หน้าเว็บไซต์ http://msc.npru.ac.th/
รายงานประจําปี 2552
คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการดูและระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานประจําปี
วิทยาการปริ ทศั น์
เว็บไซต์http://msc.npru.ac.th/
แผ่นพับศูนย์ขอ้ มูลบ่มเพาะวิสาหกิจ
บอร์ ดประชาสัมพันธ์
รายงานประจําปี
คู่มือนักศึกษา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.npru.ac.th/
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7.6.2.1
7.6.2.2
7.6.2.3
7.6.2.4
7.6.3.1
7.6.3.2

วิทยาการปริ ทศั น์
สมุดเยีย* มหน้าเว็บไซต์คณะ http://msc.npru.ac.th/
ตูร้ ับฟังความคิดเห็นหน้าคณะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3426-1068
คําสั*งแต่งตั4งเจ้าหน้าที*อยูเ่ วรประจําวัน
คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประจําคณะ/ รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํา
คณะ
7.6.4.1 เอกสารประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7.8.1.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะทํางานควบคุมภายในและบริ หารความเสี* ยง
7.8.2.1,7.8. แผนบริ หารความเสี* ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
3.1,7.8.4.1
7.8.3.2 ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.2.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.3.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.4.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.5.1 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.6.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.7.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2551-2552
7.9.8.1 โครงการศึกษาดูงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสถาบันอุดมศึกษา
องค์ ประกอบที0 8 การเงินและงบประมาณ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
8.1.1.1 เอกสารคําขอเงินนอกงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ
ปี งบประมาณ 2552
8.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
8.1.2.1 ตัวอย่างคําขออนุ ญาตจัดโครงการ
8.1.2.2 ตัวอย่างฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและตรวจรับ
8.1.3.1 สมุดตัดยอดงบประมาณ
8.1.3.2 สมุดคุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
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หมายเลข
8.1.3.3
8.1.4.1
8.1.5.1
8.1.5.2
8.1.6.1
8.1.6.2
8.1.7.1
8.1.1.3.1

หลักฐานแสดง
รายงานการตัดยอดจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป Excel
สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
สรุ ปรายงานทางการเงินเป็ นรายไตรมาส
รายงานผลการจัดกิจกรรมและงบประมาณ(รายงานประจําปี งบประมาณ 2552 )
ตัวอย่างฎีกาที*มีการเบิกจ่ายและรับ
คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมการเบิกจ่าย
โครงการต้นกล้าอาชีพ จํานวน 8 หลักสู ตร
โครงการห้องสมุดนี4พี*ให้นอ้ งปี 3 โรงเรี ยนวัดประชาโฆษิตาราม
โครงการห้องสมุดนี4 พี*ให้นอ้ ง ปี 3 โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อก
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล 37
แห่งและเทศบาลตําบล 2 แห่ ง
8.1.2.3.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื* อง การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื* อง งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที* 35
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื* อง แนวทางการจัดทําบัญชี ตามมาตรฐานที* 32 โครงการ
สัมมนาวิชาการ เรื* อง การพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี โครงการฝึ กอบรม
ทางวิชาการ เรื* อง รู ้เท่าทันธุ รกิจจากการจัดดูงบดุลเคลื*อนไหว/การตรวจสอบบัญชี
ด้วยโปรแกรม Express
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ เรื* อง เตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงิน
รู ปแบบใหม่
จัดทํามาตรฐานศูนย์บริ การข้อมูลสําหรับนักท่องเที*ยว
โครงการสัมมนา เรื* อง โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล 37 แห่งและเทศบาลตําบล 2 แห่ง
8.1.3.3.1 รายชื*อโครงการต่าง ๆ ดังนี4
ลําดับที0
วันเดือนปี
ชื0 อโครงการ
1
5 มิ.ย. 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาศักยภาพ โดย
สอดแทรก คุณธรรมจริ ยธรรม”
2
11-12 มิ.ย. 2552 โครงการธรรมเพื*อพัฒนาบุคลิกภาพ
3
12-13 มิ.ย. 2552 โครงการ “บัญชีสัมพันธ์ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชายเลน”
4
17 มิ.ย. 2552
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ส่ งเสริ มจริ ยธรรม
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หมายเลข
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
8.1.5.3.1
8.1.5.3.2
8.1.5.3.3
8.1.6.3.1
8.1.7.3.1
8.2.1.1
8.2.2.1
8.2.3.1
8.2.4.1

หลักฐานแสดง
คุณธรรมและการกีฬา
17 มิ.ย. 2552
บายศรี สู่ ขวัญ สานสัมพันธ์นอ้ งพี*
24 มิ.ย. 2552
โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม
28-30 มิ.ย. 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที* “ค่ายศีลธรรมสู่
ความสําเร็ จ”
20 ก.ค. 2552
โครงการนักบัญชียคุ ใหม่แบ่งปั นนํ4าใจสู่ นอ้ ง
23 ก.ค. 2552
โครงการนักบัญชี ร่วมใจสายใยให้นอ้ ง
10 ส.ค. 2552
โครงการปฏิบตั ิธรรมและจุดเทียนชัย ถวายพระพร
เทิดพระเกียรติ 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติO
พระบรมราชิ นีนาถ
4 ก.ย. 2552
โครงการอบรมคุณธรรม
โครงการ 9 โปรแกรมร่ วมใจบริ จาคทานนํ4าใจสู่ สังคมเทิดไท้
องค์ราชิ นี
14-15 ต.ค. 2552 โครงการห้องสมุดนี4...พี*ให้นอ้ ง ปี 3 วัดโฆษิตาราม
2 พ.ย. 2552
โครงการจัดงานลอยกระทง ปี 2552
9-10 พ.ย. 2552 โครงการห้องสมุดนี4...พี*ให้นอ้ ง ปี 3 โรงเรี ยนบ้านลําปิ ล็อก
3 ธ.ค. 2552
โครงการเพลงในสวน “รักพ่อ รักเพลงของพ่อ”
16 มี.ค. 2553
โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื*อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็ก
กําพร้า
เอกสารสรุ ปการใช้งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าประจําปี 2552
ตารางการหาค่า FTES มาตรฐานของคณะ
สรุ ปงบคณะวิทยาการจัดการ ปี งบประมาณ
สมุดตัดยอดงบประมาณ
คําสั*งแต่งตั4งผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ตารางการใช้หอ้ งเรี ยนรวม
แบบฟอร์ มการขอใช้บริ การจากศูนย์คอมพิวเตอร์ และฝ่ ายอาคารสถานที*
2 ก.ย. 2552
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องค์ ประกอบที0 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.2 คู่มือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.3 คําสั*งให้อาจารย์อบรมความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.1 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.2.2 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.3.2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.5.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2550
9.1.5.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการปี 2551
9.1.6.1 http//:www.npru.ac.th
9.1.6.2 http//:www.msc.ac.th
9.1.7.1 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.1.7.2 คําสั*งแต่งตั4งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ (ประกอบด้วย
กรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ)
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา
9.2.2.1 โครงการพัฒนาศาลาเฟื* องฟ้ ารมณี ย/์ โครงการเสื4 อรุ่ นสานสามัคคี
9.2.2.2 โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจด้วย 5 ส.
9.2.3.1 โครงการอบรมความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2.3.2 โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื*อช่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
9.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.1.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.1.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.1.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.1.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2550
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551
9.3.2.3 รายงานการประเมินตนเองปี 2548
9.3.2.4 รายงานการประเมินตนเองปี 2549
9.3.2.5 รายงานการประเมินตนเองปี 2550
9.3.2.6 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.3.1 รายงานการประเมินตนเองปี 2551
9.3.4.1 รายงานผลการประเมินตนเองปี 2550
9.3.4.2 ประกาศทุนวิจยั และการจัดตั4งหน่วยวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
องค์ ประกอบที0 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
หมายเลข
หลักฐานแสดง
10.1.1.1 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
10.1.1.2 คําสั*งให้อาจารย์เข้าอบรมการจัดการความรู ้และประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
10.1.1.3 คําสั*งคณะวิทยาการจัดการแต่งตั4งผูร้ ับผิดชอบด้านนโยบาย 3 ดี
10.1.2.1 โครงการเลื อ กตั4 งนายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา การเข้ า ชมรมและการเลื อ กตั4 ง
คณะกรรมการชมรม
10.1.2.2 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี*เพื*อต้านภัยยาเสพติด
10.1.3.1 คําสั*งให้อาจารย์เข้าอบรมการจัดการความรู ้และประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
10.2.3.1 กิจกรรมเลือกตั4งนายกสโมสรนักศึกษา
โครงการอบรมผูน้ าํ และสร้างนิสัยให้กบั นักศึกษา
10.2.3.2 โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที*รัก
ภาพถ่ายวันไหว้ครู
โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจํานําพรรษา
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั4งวันพ่อและวันแม่
10.2.3.3 โครงการเพลงในสวน
โครงการประกวดโฟล์คซอง
โครงการพี*เตือนน้องลดปั ญหาการเสื* อมศีลธรรมและยาเสพติด
โครงการประกวดดาวเดือน
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องค์ ประกอบที0 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ต ถุ ประสงค์
และแผนดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และมี การกําหนดตัวบ่งชี4 เพื*อวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี4
ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที0 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสู ตร
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้งานทําตรงสาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโทที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั4งหมด
2.1.3 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาเอกที* ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ
จํ า นวนวิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั4งหมด
2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรที*ได้มาตรฐานต่อ
หลักสู ตรทั4งหมด
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ตัวบ่ งชีFทตี0 ้ องรายงานตามระบบประกันคุณภาพ

สกอ.
              

สกอ.

สกอ.
สมศ.

              

  


 

สมศ.












สมศ.

สมศ.

สกอ.  
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2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อ
คุ ณภาพการสอนของอาจารย์และสิ* ง
สนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และ
สิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.3 มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การ
พัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ป ระจําที* มี วุฒิป ริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ป ระจํา ที* ดาํ รงตํา แหน่ ง
อ า จ า ร ย์ ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
ทําการวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้ อยละของบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ที* ไ ด้รับ
เงินเดือนเริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF
สมศ.

 

สกอ.
  

สกอ.

 

สกอ.
 

สกอ.

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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2.12 ร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ันและศิ ษ ย์เ ก่ า ที*
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในรอบ 5 ปี ที* ผ่ า นมา ที*
ได้รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่องในด้า น
วิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม จริ ยธรรม กี ฬา
สุ ข ภาพ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และด้ า น
สิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.12.1 จํานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการ
ของนั ก ศึ ก ษาที* ไ ด้ รั บ รางวั ล ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี
องค์ ประกอบที0 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที* ค รบถ้ว น
และสอดคล้องกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที*
พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อย ล ะ ของนั ก ศึ ก ษ าที* เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที0 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ น
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF
สกอ.



สมศ.




สกอ.  
สกอ.





 





 





สมศ.

สกอ.
สกอ.













สกอ.
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4.4

4.3.1 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ข องสถาบัน ต่ อ จํา นวน
อาจารย์ประจํา
4.3.2 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในสถาบัน ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายนอกสถาบันต่ อจํา นวนอาจารย์
ประจํา
ร้ อ ยละของงานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรั พย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ สิทธิ บตั ร หรื อ
นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ท4 งั ในระดับ ชาติ และใน
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ า งสรรค์ ที* ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ และ/
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั4 ง ใ น
ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF
สมศ.

























สมศ.

สมศ.

สมศ.

สกอ.

สมศ.
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องค์ ประกอบที0 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
5.1.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของ
สถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ ใน
ระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจํา
5.3 ร้อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พที* ต อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
5.5 จํา นวนแหล่ ง ให้ บ ริ การทางวิ ช าการและ
วิชาชี พที* ได้รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที*เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)

สกอ.

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

 



 



 



  



 



สมศ.

สมศ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.  
สกอ.
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องค์ ประกอบที0 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
6.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและ สร้ างเส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
องค์ ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบั น ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คลเพื* อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* เข้าร่ วม
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั4 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สาย
สนับสนุ นที* ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชี พทั4งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื* อการบริ หาร
การเรี ยนการสอน และการวิจยั

สกอ.

 



 



กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

สมศ.

สกอ.


  





สกอ. 
สกอ. 
สกอ.

  

    

  





  

    







  





  

สมศ.

สมศ.

สกอ.
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ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุ คลากร สกอ.
ภายนอกเข้ า มามี ส่ วนร่ วมใ นก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที* ไ ด้ รั บ รางวัล สกอ.
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
7.8 มี ก ารนํา ระบบบริ หารความเสี* ย งมาใช้ ใ น สกอ.
กระบวนการบริ หารการศึกษา
7.9 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการถ่ า ยทอดตัว บ่ ง ชี4 สกอ.
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที0 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ สกอ.
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบันใน สมศ.
การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ เพื* อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ สมศ.
วิช าการและวิชาชี พ ในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.3 ร้ อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที* ใ ช้ สมศ.
ในการอนุ รักษ์พฒั นาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
8.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรต่ อ จํา นวนนัก ศึ ก ษา สมศ.
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF
7.6
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8.1.5 ค่าใช้จ่ายทั4งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.6 ร้ อ ยละของเงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ทธิ ต่ อ
งบดําเนินการ
8.1.7 งบประ มาณสํ า หรั บการพั ฒ นา
ค ณ า จ า ร ย์ ท4 ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั4 งหมดที* ใ ช้ ใ นระบบ
ห้ อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
8.2 มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที0 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน
ที* เ ป็ นส่ ว นหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
9.2 มี ร ะบบและกลไกการให้ค วามรู ้ และทัก ษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
องค์ ประกอบที0 10 องค์ ประกอบตามนโยบายรั ฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.2 ผลที*เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มี
ความรู ้ เจตนคติที*ดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุณลักษณะที*พึงประสงค์ท4 งั 3 ด้าน

สมศ.
สมศ.




กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม0 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF


  

    

สมศ.




สมศ.


สกอ.



  



  

สกอ.
    

สกอ.
สกอ.
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สกอ. 
สกอ.
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีFของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป้าหมาย

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญญาตรี ที* ได้งานทําตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาโทที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาโท
ทั4งหมด
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอกที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั4งหมด
ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที* ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ทั4งหมด

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

สมศ.

-

สมศ.

90 %

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

สนอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

ระดับ 5

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0 1 ป รั ช ญ า ป ณิ ธ า น
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1
มี ก ารกํา หนดปรั ช ญาหรื อปณิ ธ าน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุท ธ์ แผนดําเนิ น งานและมี ก าร
กํา หนดตัว บ่ ง ชี4 เพื* อ วัด ความสํา เร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี4 ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที0 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและ
บริ หารหลักสู ตร

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

ระ
ดับ
5
-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

90 %

-

-

90

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ
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เป้าหมาย

2.8

2.9

2.10

สถาบันวิจยั

2.7

สนอ.

2.6

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

สน.ส่ งเสริ มฯ

2.5

สน.ศิลปะ

2.4

สน.วิทยบริ การ

2.3

มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
2.2.1 ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์ แ ละสิ* ง
สนั บ สนุ นการสอนของ
อาจารย์ และสิ* ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู้
มี โครงการหรื อกิ จกรรมที* สนับสนุ น
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนซึ* งบุ ค คล องค์ ก ร และชุ ม ชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

2.2

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

-

-

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

-

-

-

-

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

ระ
ดับ
4

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

-10%

-10%

+ 10%

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ป.เอก

ป.เอก

-

-

-

-

-

ปริ มาณ

>20%

>20%

ปั จจัย
นําเข้า

และ

และ

ป.ตรี < 5%

ป.ตรี < 5%

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

40%

40%
กระบวน
การ
กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

+ 10%

กระบวน
การ
ผลผลิต

ระดับ
ระดับ

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

สกอ.

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
มี ระบบและกลไกสนั บ สนุ นให้
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื* อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ ง านทํา และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ* มต้น เป็ นไปตาม
เกณฑ์

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

สกอ.

3 ข้อ

3 ข้อ

-

-

-

-

*

สกอ.

80 %

80 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

75 %

75 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ

268

ข้อ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์
เก่ าที* สําเร็ จการศึ กษาในรอบ 5 ปี ที*
ผ่านมา ที* ได้รับ การประกาศเกี ยรติ
คุ ณ ยกย่อ งในด้า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม กี ฬ า สุ ข ภาพ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า น
สิ* ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ
2.12.1 จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิชาการของนักศึ กษา
ที* ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี
(ชิ4นงาน)
องค์ ป ระกอบที0 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

สกอ.

3.5

3.5

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

4 ชิ4น

1 ชิ4น

-

-

*

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 7

ระดับ 7

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

ระ
ดับ
7
ระ
ดับ
4

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

อย่าง

กระบวน
การ

ข้อ

2.11

3.2

มี ก ารส่ ง เสริ มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที*
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที*พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อยละของนักศึ กษาที* เข้า
ร่ วมกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

องค์ ประกอบที0 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับ สนุ น การผลิ ตงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

≥
60

%
สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

-
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ที0มา

มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

เป้าหมาย

มี ร ะบบบริ หารจัด การความรู้ จ าก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.

-

-

-

อย่าง

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5 000 บาท

-

เงิ น ส นั บ สนุ น งาน วิ จั ย แ ล ะ งาน
สร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.1 เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ของสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ างสรรค์ที* ตี พิม พ์เ ผยแพร่ ได้รั บ
การจดทะเบี ยนทรั พย์สิน ทางปั ญญา
หรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร หรื อนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ท4 ัง ในระดับ ชาติ แ ละใน
ระดับ นานาชาติ ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
20 000 บาท

-

-

-

-

สมศ.

8 000 บาท

2 000 บาท

-

-

-

สมศ.

12 000 บาท

3 000 บาท

-

-

สมศ.

20%

20%

-

สมศ.

20 %

20%

สกอ.

5

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

4.2

4.3

4.4

%

5

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

กระบวน
การ

ข้อ

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

น้อย
4 ข้อ
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เป้าหมาย
สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ท4 ังในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที0 5 การบริ การทางวิช าการแก่
สั งคม
5.1
มี ร ะบบและกลไกในการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน
5.1.1 มี ก ารนํ า ค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ จ ากการ
บ ริ ก า รวิ ช า ก า รแ ล ะ
วิ ช าชี พม าใ ช้ ใ นก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
5.1.2 ระดับความสําเร็ จในการ
บ ริ ก าร วิ ช า ก าร แ ล ะ
วิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน
5.2
ร้ อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่ สั ง คม เป็ นที* ป รึ กษา เป็ น
กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
5.3
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการ
บริ ก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ตอบสนองความต้อ งการพัฒ นา
และเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งของ
สังคม ชุ ม ชน ประเทศชาติ แ ละ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

4.4.1

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

สมศ.

20 %

10 %

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

สมศ.

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ระดับ

สกอ.

25 %

25 %

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สกอ.

35

%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

%

35
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85 %

จํ า น ว น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที* ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ ในระดับ ชาติ ห รื อระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบัน ที* เ น้ น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที0 6 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

5.5

6.1.1

ร้ อ ยละของโครงการ/
กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า
องค์ ประกอบที0 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
สภาสถาบัน ใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
ในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลัก ดัน สถาบัน ให้ แ ข่ ง ขัน ได้ใ น
ระดับสากล
7.2
ภาวะผู้น ํา ของผู้บ ริ หารทุ ก ระดับ
ของสถาบัน
7.3
มี ก ารพัฒ นาสถาบั น สู่ องค์ ก าร
เรี ยนรู้
7.4
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื* อ พัฒ นาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ

สถาบันวิจยั

85 %

สนอ.

สกอ.

สน.ส่ งเสริ มฯ

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

5.4

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.ศิลปะ

ที0มา

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

สน.วิทยบริ การ

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

85

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระ
ดับ
4
15

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

%
≥1
แหล่ง

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

สมศ.

15 %

15 %

-

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ

สกอ.

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

สกอ.
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ระดับ
ระดับ

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

7.6

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

7.5

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

7.4.1

สมศ.

≥ 50 %

≥ 50 %

-

-

-

-

-

สมศ.

≥ 70 %

≥ 70 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําที*เข้าร่ วมประชุ ม
วิ ช าการหรื อนํ า เสนอ
ผลงานวิ ช าการทั4 งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อยละ ของบุ คลาก ร
ประจําสายสนับ สนุ น ที*
ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั4ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมู ลเพื* อ
การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

≥ 70%

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก

ปั จจัย
นําเข้า

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรภายนอกเข้ามามี ส่ วน
ร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

สกอ.

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* ได้รับ
รางวัล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชี พในระดับชาติหรื อนานาชาติ
7.8
มีการนําระบบบริ หารความเสี* ยงมา
ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
7.9
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอด
ตัว บ่ ง ชี4 และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที0 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มี ร ะบบและกลไกในการจัด สรร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สกอ.

0.5 %

0.5 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

กระบวน
การ

ระดับ

7.7

สกอ.

สกอ.

-
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เป้าหมาย

8.1.7

สถาบันวิจยั

8.1.6

สนอ.

8.1.5

สน.ส่ งเสริ มฯ

8.1.4

สน.ศิลปะ

8.1.3

สน.วิทยบริ การ

8.1.2

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบัน ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พเพื*อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
รายรั บ ของสถาบัน ใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ใ น น า ม
ส ถ า บั น ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา
ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ย
และมู ล ค่ า ที* ใ ช้ ใ นการ
อนุรักษ์พฒั นาและสร้ าง
เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดําเนิ นการ
สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั4 งหมดต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

ที0มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

8.1.1

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

สมศ.

6 500 บาท

1 000 บาท

1 000
บาท

-

-

-

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

สมศ.

15 000 บาท

5 000 บาท

3 000
บาท

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

30 000 บาท

-

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ

≥ ± 10%
หรื อ

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

≤ - 10%
ของเกณฑ์

≤ - 10%
ของเกณฑ์
กระบวน
การ

ปริ มาณ

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ร้อยละของเงินเหลื อจ่าย
สุ ทธิ ต่องบดําเนิ นการ

สมศ.

+5-9%

+5-9%

+5-9%

สมศ.

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6 500 บาท

หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ

งบประมาณสําหรั บการ
พัฒ นาคณาจารย์ท4 ัง ใน
ประเทศ และ
ต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6 500 บาท

-
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2 000 บาท

-

2 000
บาท

8.2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สกอ.

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

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

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
ครบทั4ง
3 ด้าน

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน

องค์ ประกอบที0 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที*เป็ นส่ วนหนึ* งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
9.2
มี ร ะบบและกลไกการให้ ค วามรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา
9.3
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

สกอ.

สกอ.

สกอ.

(3 D)
10.2

ผลที* เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3
ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติ ที*ดี
ตล อด จน เ กิ ด พฤ ติ ก รร ม ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที* พึ ง ประสงค์ ท4 ัง 3
ด้าน

สกอ.

สถาบันวิจยั

สน.วิทยบริ การ

สมศ.

สนอ.

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ค่าใช้จ่ายทั4งหมดที*ใช้ใน
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน
8.1.8

สน.ส่ งเสริ มฯ

ที0มา

สน.ศิลปะ

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีF

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

-

-

-

-

ชนิด
ตัวบ่ งชีF

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ระดับ
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รายชื0อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
การศึกษา 2552
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิ มะสังคนันท์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
กรรมการ
3. อาจารย์พงษ์สันติO
ตันหยง
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.มาริ ษา
สุ จิตวนิช
กรรมการ
5. อาจารย์สมใจ
เภาด้วง
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิ กาญจนา
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากาญจนกุล
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.แสงแข
บุญศิริ
กรรมการ
9. อาจารย์สิริพงศ์
ไชยชนะ
กรรมการ
10. อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ*น
กรรมการ
11. อาจารย์พิชามญชุ์
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการ
12. อาจารย์สมพล
สุ ขเจริ ญวงศ์
กรรมการ
13. อาจารย์ชญาพรรธณ์
เนตรโพธิO แก้ว
กรรมการ
14. อาจารย์กุสุมา
ชนะสุ ข
กรรมการ
15. อาจารย์สุทิศา
ไพบูลย์วฒั นกิจ
กรรมการ
16. อาจารย์ขวัญยุพา
ศรี สว่าง
กรรมการ
17. อาจารย์บุษบงค์
สุ วรรณะ
กรรมการ
18. อาจารย์มาลินี
นาคใหญ่
กรรมการ
19. อาจารย์หรรษา
คล้ายจันทร์ พงษ์
กรรมการ
20. อาจารย์วีรกิจ
อุฑารสกุล
กรรมการ
21. อาจารย์กิตติพงษ์
ภู่พฒั น์วบิ ูลย์
กรรมการ
22. อาจารย์อรพินท์
บุญสิ น
กรรมการ
23. อาจารย์จนั จิราภรณ์
ปานยินดี
กรรมการ
24. อาจารย์ไพโรจน์
ร่ มบารมี
กรรมการ
25. อาจารย์อฏั ศนี
เพียรเจริ ญวงศ์
กรรมการ
26. อาจารย์พนั ธิ การ์
วัฒนกุล
กรรมการ
27. อาจารย์จนั ทนา
พงศ์สิทธิ กาญจนา
กรรมการและเลขานุการ
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28. อาจารย์ผอ่ งใส
29. อาจารย์ดวงใจ
30. นางวงษ์เดือน

สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ก่วยสกุล

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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