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ประจําปการศึกษา 2553
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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุง หมายและหลัก การของการจัดการศึก ษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ตั้ง แตปก ารศึก ษา 2540 มีก ารจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และป
การศึก ษา 2553 คณะวิท ยาการจัดการไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR11 ) ตามองคป ระกอบ
คุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR11) ฉบับที่ 11 ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2554 เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 10 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบที่7 การบริหารและการจัดการ องคประกอบ
ที่ 8 การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่
10 สถานศึกษา 3 ดี โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ ระดับ  1.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
ระดับ 1.51-2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง ระดับ 2.51-3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช ระดับ
3.51-4.50 = การดําเนินงานระดับดี ระดับ 4.51-5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก
การประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 จะเปนการสงเสริมใหคณะวิทยาการ
จัดการ นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการจัดการศึกษาและเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะอยางตอเนื่องตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 184/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
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บทสรุปผูบริหาร
คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมีอาจารย
ประจํา จํานวน 55 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของคณะวิทยาการจัดการ ไดเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวม10 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ โดยมีคะแนน
ประเมินภาพรวมเฉลี่ย 4.28 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.00
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.51
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50
คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดีขึ้นตาม
แนวคิดของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
3. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองดานการวิจัย
4. สง เสริม ใหอาจารยใหบ ริ ก ารวิชาการแกชุ ม ชนและนําความรูและประสบการณจ ากการ
ใหบริการวิชาการมาใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
5. สง เสริม ใหอาจารยจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเปนการอนุรักษและฟนฟูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ
1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั้งแตเริ่มใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ.2547 ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่
ของวิทยาลัยครูใหเปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตร
บัณฑิตและศิลปะศาสตรบัณฑิ ต ทําให โครงสรางของวิ ท ยาลัยครู เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไดมี การเปด คณะวิชาใหมขึ้นมา
รองรับไดแกคณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพัฒนาการเปนลําดับ ดังนี้
กอนป พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวของกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณขึ้น แตสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ป พ.ศ.2527 เริ่มกอตั้งคณะวิทยาการจัดการ
ป พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอยางเปนทางการ เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอยางเปนระบบ
ผูบริหารทานแรก ไดแก ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณ และในชวงเริ่มตนมีคณาจารย 10 ทาน คือ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว อาจารยอารีย สิก
ขมาน อาจารยพงษศักดิ์ ปญจพรผล อาจารยพิภพ สุวรรณรักษ อาจารยจงจิต ปญญชุณห อาจารยชูเกียรติ ฤกษอุดม
อาจารยสนธยา คงฤทธิ์ อาจารยเจียม เคหะธูป อาจารยบุญยืน แซหุนและ อาจารยเบญจมาศ วัชรเทวินทรกุล
ตอมาไดมีการแบงการบริหารออกเปน 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ ภาควิชาการเงิน
และบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2528– 2537 ในสวนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ ไดดําเนิน การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึ กษา ไดแก การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ ระดับปริญญาตรี 4 ป โดยเปดรั บ
นักศึกษาอยางตอเนื่ องนับตั้ง แตปการศึ กษา 2525 เปนตนมา และตั้งแตป การศึกษา 2533ไมมีนักศึกษาโปรแกรมวิช า
สหกรณ
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร โดยคณะฯ ไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชาตอไปนี้
2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ เปดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค
กศ.พป. และไดปดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานี้ในปการศึกษา 2533
2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ (ซึ่งได
ปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532)โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป แทน และตั้งแตปการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดเปดแขนงใหม คือ แขนงวิชาวารสาร
ศาสตร
2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา
2532 จนกระทั่งปการศึกษา 2536ไดปดโปรแกรมวิชานี้ และเปดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ป แทน
สวนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง ไดเปดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป น
โปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบงเปน 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
3. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
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6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
และยังไดเริ่มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพและไดมอบหมายใหโปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทําคูมือการศึกษาตนเองและคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิช า เพื่อ
มอบใหแกนักศึกษาของโปรแกรมวิชาดวย
ป พ.ศ. 2543 ไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมทั้งในสวนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทําคูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตร
ใหมเปนครั้งแรก
ป พ.ศ. 2544 เปดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย)และในป
เดียวกันนี้ คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 หอง และหองปฏิบัติการบัญชี 1 หอง
ป พ.ศ. 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษยและยกเลิกการเปดหลักสูตรการจัดการทั่วไป แขนงตาง ๆ โดยใหมีเพียงโปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไปอยางเดียว และในปนี้คณะฯ ไดสรางหองปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน 1 หอง นอกจากนี้
คณะฯ ไดดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)ภายหลังจากที่บริหารภายใตความรวมมือ
กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2546 ในระดับปริญญาตรี เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน) และนิเทศศาสตร
(การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปน
กลไกกํ ากั บ มาตรฐานระดั บ กระทรวง ระดั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และระดั บ หน วยงาน โดยทุ ก หน วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
2) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห ง ชาติ เมื่ อวั นที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาได ป ระกาศ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเป นดัง กล าว สถาบันอุด มศึกษาร วมกับ ตนสั งกั ดจึ ง จําเป นตองพั ฒ นาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่ อตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานของภาควิ ช า คณะวิ ชาหรื อหน วยงานเทีย บเทา และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเป าหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตาม
จุดเนนของตนเองและเปนสากล
3) เพื่ อให ภ าควิ ชา คณะวิช าหรื อหน วยงานเที ยบเท าและสถาบั นอุด มศึกษาทราบจุ ดแข็ ง จุ ดที่ ค วร
ปรั บปรุง ตลอดจนไดรั บข อเสนอแนะในการพัฒ นาการดํ าเนิ นงานเพื่ อเสริ มจุ ดแข็ง และพั ฒนาจุ ดที่ ควรปรับ ปรุ งของ
สถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ป พ.ศ. 2547 ในระดับ บัณฑิต ศึกษา เปดหลั กสูตรบริหารธุรกิจมหาบั ณฑิต (การจัด การทั่วไป) โดยจะรั บ
นักศึกษารุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หอง
ป พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษารุนที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จํานวน 2 หอง
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ป พ.ศ. 2549 ในระดั บบัณฑิตศึกษา เปดรับนักศึกษารุ นที่ 3 หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบั ณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) จํานวน 2 หอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร จํานวน 1 หอง
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด
จํานวน 4 หลักสูตร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการเงิ นและการธนาคาร สาขาวิช าการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิ ชาการบริห ารทรั พยากรมนุษย และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
(สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
มากขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2550
4. บริห ารธุ รกิจ มหาบัณฑิต โดยสํ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาไดพิจารณารั บทราบการใหค วาม
เห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
ป พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด
จํานวน 4 หลักสูตร ใหมคี วามทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น ดังนี้
ป พ.ศ. 2551 คณะวิท ยาการจั ดการไดจัดทํา หลักสูตรใหม จํานวน 1 หลั กสูต ร 2 สาขาวิ ชา คื อหลั กสูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิตมากยิ่ง ขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร(สกอ.รับรอง) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 คณะฯ ไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน 40 ลานบาท เพื่อ
กอสรางอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส
ป พ.ศ.2552 คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตรใหม 2 สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญา
ตรี 4 ป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และเพิ่มโปรแกรมวิชา อีก 2 โปรแกรมวิชา
รวมเปน 9 โปรแกรมวิชา 1 แขนงวิชา เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
9. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
10. กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน
ปรัชญา
เพิ่มคุณคาบุคคลดวยการศึกษา สรางสมภูมิปญญาดวยองคความรูคูคุณธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
คณะวิทยาการจัดการมุงเปนแหลงใหความรูคูคุณธรรม
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาคนและทองถิ่นใหเปนมืออาชีพสูสากล

เพื่อเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสู
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พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจ 5 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและเปนกําลังหลักของทองถิ่น
2. สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ
3. บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
สรางงานวิจัยและพัฒนางานสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ
บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น
บํารุงศาสนา สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาสูการเปนองคกรการเรียนรูและใชความรูเปนฐานของการพัฒนา
บริหารงานดวยความเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

ประเด็นยุทธศาสตร
1. ดานการผลิตบัณฑิต มุงเนนขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู School of Business การ
พัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนาศูนยชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย มุงการวิจัยเพื่อสรางสมองคความรู โดยการจัดตั้งหนวยวิจัย การวิจัยรวมระหวาง
อาจารย-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย ดานงานวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ มุงใหบริการวิชาการทางธุรกิจทัง้ ภายในและภายนอก และจัดอบรมทักษะ
วิชาชีพทางธุรกิจ
4. ด านทํานุ บํารุงศาสนาและศิ ลปวัฒ นธรรม มุง เนนให นักศึกษาและบัณฑิต ดํารงตนโดยยึด มั่ น
ประพฤติตนตามหลักศาสนาและสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
5. ดานการบริหารจัดการ มุงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นําระบบประกันคุณภาพ
และการบริหารจัดการ

9
1.3 โครงสรางองคการการบริหารงาน

คณบดี
กรรมการบริหาร

รองคณบดี

สํานักงานคณบดี
สวนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจาหนาที่
- งานพัสดุและอาคารสถานที่
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
สวนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
- งานสงเสริมวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนยบริการวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
สวนสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
- ศูนยศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
- ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
- ศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนยบมเพาะทางวิสาหกิจ

กรรมการประจําคณะ

ผูชวยคณบดี

โปรแกรม/สาขาวิชา
- โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
- โปรแกรมวิชาการบัญชี
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหวางประเทศ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส)
- กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท

รองคณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน

รองคณบดี

อาจารยจันทนา

พงศสิทธิกาญจนา

รองคณบดี

อาจารยสมใจ

เภาดวง

ผูชวยคณบดี

อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช

ผูชวยคณบดี

อาจารยไพโรจน รมบารมี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน

(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท

(การตลาด)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล

(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู

(ธุรกิจระหวางประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

(การจัดการโลจิสติกส)
ผูประสานงานกลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ

1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยพงษสันต
ตันหยง
3. ดร.เกียรติศักดิ์
อิชยานันท
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
เทียนนอย
5. นายอดิศักดิ์
สุทธิโยธิน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
บัวเวช
9. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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บทบาทหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ
1. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แกสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
5. วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือตามความจําเปน
6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการในคณะตอมหาวิทยาลัย
7. แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การใดๆ อั น อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการประจําคณะ
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
อาจารยผองใส
อาจารยสิริพงศ
อาจารยชูเกียรติ
อาจารย ดร.ไพรัช
อาจารย ดร.สุกฤตา
อาจารยพงษสันติ์
อาจารยดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกรี
อาจารยพงศสฎา
อาจารยหรรษา
อาจารย ดร.แสงแข
อาจารย ดร. ดารินทร
อาจารยจันทนา

พงศสิทธิกาญจนา
สินธุสกุล
ไชยชนะ
ฤกษอุดม
มากกาญจนกุล
ชัชวาลกิจกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
แกวมณี
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงศ
บุญศิริ
โพธิ์ตั้งธรรม
พงศสิทธิกาญจนา

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
อาจารยอรพินท
บุญสิน
อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ

ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานโปรแกรมวิชา
รองประธานโปรแกรมวิชา
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อาจารยณัฐชามญฑ
อาจารยจีรวรรณ
อาจารยเดช
อาจารยพันธิการ
อาจารยอัฎศณี
อาจารยขวัญยุพา
อาจารยมาลินี
อาจารยกิตติพงษ
อาจารยกุสุมา

ศรีจําเริญรัตนา
นกเอี้ยงทอง
ธรรมศิริ
วัฒนกุล
เพียรเจริญวงศ
ศรีสวาง
นาคใหญ
ภูพัฒนวิบูลย
ชนะสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
โรจนรุงศศิธร
รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
อาจารยรมเกลา
ศิลธรรม

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารยพิมพนารา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
ผูชวยศาสตราจารยจงจิต
อาจารยวีรกิจ
อาจารยปาริชาติ
อาจารยสุทิศา
อาจารยสมใจ
อาจารยไพโรจน
อาจารยบุษบงค

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
ปญญชุณห
อุฑารสกุล
ขําเรือง
ไพบูลยวัฒนกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
อาจารยกอบแกว
วงศอินทรอยู
อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
นายสุวัฒน
นายสุกรี
ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤติยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
อาจารย ดร.สุชาดา
อาจารยณัชชา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มาศภากรณ
นิโครธางกูร
รุจิโชค
ประทุมสุวรรณ
บัวเวช
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
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อาจารย ดร.มาริษา
อาจารยวีรศักดิ์
กลุมรายวิชาเศรษฐศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
อาจารยวิมลรัตน
อาจารยนุสรา

สุจิตวนิช
นาชัยดี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สหกุลบุญญรักษ
ศรีรัตนกูล
เจนลาภวัฒนกุล

ผูประสานงาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่ของประธานโปรแกรมวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารยผูสอน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทําแผนเปดรับนักศึกษา
4. จัดทํารายวิชา/ผูสอนประจําวิชา
5. กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม : จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมือโปรแกรมวิชา
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป : ภาคปกติ
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป : ภาค กศ.พป.
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
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2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)

 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สําหรับผูบริหาร
Master of Business Administration (General Management)
1.6 จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 61 คน จําแนกเปน ขาราชการพลเรือน
สายวิ ช าการ 21 คน พนักงานราชการสายสนั บสนุน 1 คน พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยสายวิ ชาการ 34 คน และพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4 คน และลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน
คณาจารย ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ ดํ ารงตํ าแหนง ทางวิช าการในระดั บ รองศาสตราจารย 1 คน ผู ช วย
ศาสตราจารย 14 คนและอาจารย 40 คน
คุณวุ ฒิข องคณาจารย เป นผู สํ าเร็ จการศึกษาระดับ ปริญ ญาเอกหรื อเที ย บเท า 13 คน ปริ ญ ญาโท 40 คน
ปริญญาตรี 2 คน ในจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 13 คนโดยลาศึกษา
ตอ 10 คนและศึกษาตอนอกเวลาราชการ 3 คน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร

คิดเปนรอยละ

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
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34.43

ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน

-

-

พนักงานราชการสายวิชาการ

-

-

พนักงานราชการสายสนับสนุน

1

1.64

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

34

55.74

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

4

ลูกจางชั่วคราว

1

6.56
1.64
100

รวม

61

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ต่ํากวาป.ตรี-ป.ตรี
ป.โท
ประเภท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย

หญิง

รวม

สายวิชาการ

1

1

2

14

28

40

4

10

13

55

สายสนับสนุน

1

5

6

-

-

-

-

-

0

6

ป.เอก

รวมทั้งหมด

15
รวม

2

6

8

14

28

40

4

10

13

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
1
ผูชวยศาสตราจารย
13
อาจารย
41
รวม
55

61

รอยละ
1.82
23.64
74.55
100.00

1.7 นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาทั้งหมด 3,812 คน
จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2,768 คน ภาค กศ.พป. 1,045 คน ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2553
นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
2,768
72.60
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
1,045
27.40
รวมนักศึกษา
3,813
100
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
1. การจัดการทั่วไป
589
2. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
140
3. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
143
4. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
219
5. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
546
6. การบัญชี
432
7. นิเทศศาสตร
539
8. การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหวางประเทศ)
79
9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการ
81
โลจิสติกส)
รวม
2,768
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2

ภาค กศ.พป.
458
36
52
235
197
67
-

รวม
1,047
140
179
271
781
630
606
79

รอยละ
27.46
3.67
4.70
7.11
20.48
16.52
15.89
2.07

-

81

2.14

1,045

3,813

100.00

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

รวม

ภาคปกติ

880

719

561

608

2,768

ภาค กศ.พป.

286

317

315

127

1,045

1,166

1,036

876

735

3,813

รวม
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ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 5
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) รุนที่ 6
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) รุนที่ 7
รวม

จํานวน
7
6
8
21

ตารางที่ 8 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบริหาร)
โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 3
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 4
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) รุนที่ 5
รวม
ตารางที่ 9 สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร)
รวมนักศึกษา
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

จํานวน
21
39
60

จํานวน
18
11
10
39
รอยละ
35
65
100
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
(สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
เปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 –
2554)
2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน

3

4

ผลดําเนินงาน
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข องทางคณะฯ
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.1 คํ าสั่ ง เชิญ ประชุ ม จั ดทํ าแผน
ยุท ธศาสตรข องคณะวิท ยาการจัด การ) โดยบุค ลากรของ
ทางคณะวิ ท ยาการจั ด การร ว มกั น ระดมสมอง และ
สังเคราะห จนออกมาเป นแผนฯเพื่อนํามาใชเปนแผนการ
ดํ า เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ข องทางคณะ
วิทยาการจัดการตอไป (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2 ภาพถาย
การประชุมจัดทําแผนฯ ของคณะวิทยาการจัดการ)
คณะวิทยาการจัดการไดมีการเผยแพรปรัชญา หรือปณิธาน
ของทางคณะวิ ท ยาการจั ด การไว ที่ เ ว็ บ ไซต ข องทางคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อใหคณาจารยทุกทาน นักศึกษา และผู
มี ส ว นเกี่ ย วข อ งรั บ ทราบ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1
เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการ) และไดจัดเปนวาระ
การประชุม 1 วาระ ของการประชุมคณาจารยภายในคณะ
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.2 รายงานการประชุม ของทาง
คณะ)
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมการจัดทําแผนกลยุทธเปน
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง การสอน การวิ จัย การบริ การทางวิ ช าการ และการทํ านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข 1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ) และ
ทีมงานของคณะวิท ยาการจัดการไดดํ าเนินการแปลงแผน
กลยุท ธเป นแผนปฏิ บัติการของทางคณะวิท ยาการจั ดการ
จบครบทั้ ง 4 พั น ธกิ จ คื อ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.2
แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ)
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป
คณะวิทยาการจัดการได มีการกําหนดตัวบงชี้ของแผน กล
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ ยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตล ะ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ ตัวบงชี้ เพื่อเปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
การประจําป
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสารหมายเลข
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1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะ)
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 คณะวิทยาการจัดการได มีการดําเนิ นการตามแผนปฏิบั ติ
พันธกิจ
การประจําปจนครบ 4 ดานคือการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข 1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ)
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
คณะวิ ทยาการจัด การไดมี การดําเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ การประจําปจนครบ 4 ดานและรายงานตอผูบริ หารของ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ทางคณะเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1.6.1 บันทึก
ขอความสรุ ปผลการดําเนิ นงานตามตั วบ งชี้ ประจํ าป ของ
ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง)
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําผลประเมินการดําเนินงาน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ตามตั ว บ ง ชี้ ร ายงานต อ ผู บ ริ ห ารของทางคณะแล ะ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.7.1 บันทึกขอความ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี)้
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

รายการหลักฐาน
1.1.1.1 คําสั่งเชิญประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.1.2 ภาพถายการประชุมจัดทําแผนฯ ของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2.1 เว็บไซตของทางคณะวิทยาการจัดการ
1.1.2.2 รายงานการประชุมของทางคณะ
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.3.2 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ
1.1.6.1 บันทึกขอความสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประจําป ของครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง
1.1.7.1 บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
คณะวิ ทยาการจัด การมี การจั ดทําแผนกลยุทธที่ สอดคลองกั บนโยบายของสถาบัน โดยการมีส วนรวมของ
บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผล
ที่ไดจากการเสนอแนะมาพัฒนาผลการดําเนินงานของทางคณะอยางตอเนื่อง
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการเสริม
คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรจะดําเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน
และการกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ใหครอบคลุมทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง
องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ
ขอ ตามเกณฑ ขอ ตามเกณฑ ขอ ตามเกณฑทั่วไป หรือ 5 ขอ ตาม ครบ 5 ขอ ตาม
ทั่วไป
ทั่วไป
เกณฑทั่วไป
เกณฑท่ัวไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม
หมายเหตุ
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ อนุมัติให
เปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบัน
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1
มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง 1.คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทกี่ ําหนดโดย
ใหม กอนเปดหลักสูตรมีขั้นตอนเริ่มตั้งแตมีคณะ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม กรรมการบริหารหลักสูตร (2.1.1.1) และมีการปรับปรุง
ระบบที่กําหนด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนดซึ่งคณะฯ
ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป (2.1.1.2) มีระเบียบใน
การจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเปนผูออก
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1.1.3)
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มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

4

5

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ

ผลดําเนินงาน
3 ขอ

คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก การปดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
(2.1.2.1)
3.คณะวิยาการจัดการกําลังปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาตางๆ เปนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อให
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1.3.1) ในป 2553 คณะไดใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ป 2549 ในหลักสูตรมีเกณฑ
มาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานการอุดมศึกษา
และไดรับอนุมัติจากสํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว
(2.1.3.2)

คะแนนการประเมินตนเอง
3.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการคํานวณ

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปจจัยนําเขา
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชีแ้ จง
เกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
เชิงปริมาณ

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

จํานวน
55.00
14.00

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=25.455/คํานวณคา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=30.000)=4.243
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
รอยละ 12
(คาร อยละของอาจารยป ระจํ าที่ มี 4.42
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ าเ อก = 25.455/
คํ า นวณค า ร อ ยละของอาจารย
ประจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่
กํ า ห น ด ใ ห เ ป น ค ะ แ น น เ ต็ ม
5=30.000)=4.42

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
55 คน คิดเปนรอยละ 25.45 (14/55*100 = 25.45) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 4.42 (25.45/30*5 = 4.42)
รายการหลักฐาน
2.2.1.1 รายงานประจําปงบประมาณ 2553
องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปจจัยนําเขา
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เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต
อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตอง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา

ผลรวมจากคณะ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จํานวนยืนยันของสถาบัน
55.00
14.00
13.00
1.00
0.00
0.00

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ=25.455/คารอย
ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=60.000)=2.121
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย
ผลดําเนินการ

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

-ไมม-ี
-ไมม-ี
ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 12
(ค าร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ 2.12
บรรลุเปาหมาย
ดํ า ร งตํ าแห น งท างวิ ช าการ =
25.455/ค า ร อ ยละของอาจารย
ป ร ะ จํ า ที่ ดํ าร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง
วิ ช าการที่ กํา หนดให เ ป น คะแนน
เต็ม 5=60.000)=2.121
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 14 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 55 คน คิด
เปนรอยละ 25.45 (13/55*100 = 25.45) แปลงเปนคาคะแนนคิดเปนรอยละ 2.12(25.45/60*5 = 2.12)
รายการหลักฐาน
2.3.1.1 รายงานประจําปงบประมาณ 2553
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
รอยละ 12

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการ
มีการ
มีการ
1 ขอ
2 ขอ
ดําเนินการ 3
ดําเนินการ
ดําเนินการ 7
หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
ขอ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสราง
ขวัญและ กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
2
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3

4

5

6
7

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน (2.4.1.1)
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
(2.4.2.1)และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามที่
กําหนด(2.4.2.2)
มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจ คณะวิทยาการจัดการ มีสวัสดิการเสริมสราง
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได สุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
อยางมีประสิทธิภาพ
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานโดยให
ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานตางประเทศ(2.4.3.1)
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการติดตามให
นําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ(2.4.4.1)
มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย คณะวิทยาการจัดการมีการใหความรูดาน
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนถือปฏิบัติ
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัต(ิ 2.4.5.1)
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(2.4.6.1)
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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รายการหลักฐาน
2.4.1.1 แผนการพัฒนาคณาจารยและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.4.2.1 เอกสารการขอลาศึกษาตอ
2.4.2.2 การศึกษาดูงานตางประเทศ
2.4.3.1 การศึกษาดูงานตางประเทศ
2.4.4.1 บันทึกรายงานผลการไปศึกษาดูงานตางประเทศ/การอบรม
2.4.5.1 จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.4.6.1 แบบประเมินอาจารยป 2553
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.6
(สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการ สอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้น เรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ และ วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สถาบันที่
ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
เกณฑมาตรฐาน

ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2

ผลดําเนินงาน
คณะฯมีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัด การ
เรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ทุ ก หลั ก สู ต ร
(2.6.1.1) (2.6.1.2)
(2.6.1.3) (2.6.1.4)
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ในทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียด
และของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปด
ของรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเปนผูจัดทํา โดยใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รายละเอียดประกอบดวย จุดมุงหมายของรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน สื่อที่ใชสอน ตําราหลัก หนังสืออานประกอบ และ
อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาใหนักศึกษาใน
วันแรกที่พบกับนักศึกษาทุกหมูเรียนที่สอน มีการ
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3

4

5
6

7

ประเมินผลทั้งระหวางภาคการศึกษาและปลายภาค
การศึกษา (2.6.2.1)
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน เชน วิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชา และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาตองออกไปฝกงานกับสถานประกอบการจริง
หรือจากการทําวิจัย ในรายวิชาวิจัย (2.6.3.1)
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสว นรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.6.4.1) และทุก
หลักสูตรมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณตรง
มาบรรยายใหนักศึกษาฟง (2.6.4.2)
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1)
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

หลักฐาน
2.6.1.1 (ราง)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา และนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2.6.1.2 แผนการจัดโครงการประจําปงบประมาณ2553
2.6.1.3 ตัวอยางมคอ. 3 และ 4 ของแตละหลักสูตรของคณะ
2.6.1.4 บันทึกการประชุมคณะที่เกี่ยวของ
2.6.2.1 มคอ. 3 ทุกรายวิชาภาคการศึกษา1/2553 และ2/2553
2.6.3.1 ตัวอยางมคอ. 3 รายวิชาเตรียมฝกฯ,วิจัย และ มคอ.4 ฝกประสบการณของแตละหลักสูตรของคณะ
2.6.4.1 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตรของทุกหลักสูตรของคณะ
2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอกที่มาบรรยายใหนักศึกษาของคณะทุกหลักสูตร
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
กระบวนการ
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการ
มีการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 1
ดําเนินการ 2
3 ขอ ตามเกณฑ 4 หรือ 5 ขอ
ขอ ตามเกณฑ ขอ ตามเกณฑ ทั่วไป
ตามเกณฑทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม

ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2
มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
3

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4

มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ

ผลดําเนินงาน
คณะฯรวมกับมหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ (2.7.1.1)
คณะฯไดมีการนําผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน มีการ
เพิ่มรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานเขาใน
หลักสูตรที่กําลังปรับปรุง ป พ.ศ. 2554 เนื่องจาก
นักศึกษาขาดทักษะการใชอุปกรณสํานักงานตาง ๆ
(2.7.2.1)
คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยมีเจาหนาที่ดูแล
ใหบริการตาง ๆ มีเว็บไซดของคณะฯ มีงบประมาณที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต(2.7.3.1) (2.7.3.2)
(2.7.3.3)
-
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5

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน

-

หลักฐาน
2.7.1.1 รายงานผลมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.7.2.1 (ราง)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.7.3.1 หนาเวบไซคคณะฯ http.//msc.npru.ac.th
2.7.3.2 รายงานประจําป 2553 ของคณะวิทยาการจัดการ,แผนการจัดโครงการประจําป 2553
2.7.3.3 รูปภาพแหลงทรัพยากรตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะฯ
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
3 ขอ
องคประกอบ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
3.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการ
แขงขันหรือเขา รวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ขึ้น
ไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา สภา วิชาชีพ)
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1
มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
ลักษณอักษร
อักษรทัง้ ในปรัชญาของคณะฯ(2.8.1.1) พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (2.8.1.2) และกําหนดเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของในแตละโปรแกรมฯ ของคณะดวย (2.8.1.3)
2
มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คณะวิทยาการจัดการมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม ไป
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย
ยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
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นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน
3

4

5

ทั่วถึงโดยเผยแพรหนาเว็บไซตของคณะฯ
http.//msc.npru.ac.th (2.8.2.1) เผยแพรผานคูมือนักศึกษา
(2.8.2.2)
มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการและกิจกรรมสงเสริมการ
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และ
ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
เปาหมายวัดความสําเร็จในโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
ความสําเร็จ
อบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา(2.8.3.1) โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.3.2)
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ กษาตามตั ว บ ง ชี้ แ ละ
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ เปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายรอย
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ละ 90 ของตัวบงชี้ เชน โครงการวัดสวยดวย 5 ส. (2.8.4.1)
ของตัวบงชี้
โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ การนอกสถานที่คายจริย ธรรมเพื่ อ
พัฒนานักศึกษา (2.8.4.2)
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ

หลักฐาน
2.8.1.1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ (SAR 11)
2.8.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ และ http://www.npru.ac.th/
2.8.1.3 คูมือนักศึกษาป 2553
2.8.2.1 http.//msc.npru.ac.th
2.8.2.2 คูมือนักศึกษาป 2553
2.8.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
2.8.3.2 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
2.8.4.1 โครงการวัดสวยดวย 5 ส.
2.8.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
4 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
2.1คณะวิท ยาการจัด การมีขั้นตอนการเปด ปดหลักสูต รและทุกหลั กสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและ
นําผลที่ไดจากการเสนอแนะมาพัฒนาผลการดําเนินงานของทางคณะอยางตอเนื่อง
2.2 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนศักยภาพและมีอาจารยที่กําลังศึกษาตอ
ปริญญาเอกและคาดวาจะจบการศึกษาในไมชานี้
2.3 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเปาหมาย
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2.6 คณะฯไดมีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการจัดการเรีย นการสอนที่เนนผูเรีย นเปนสําคัญ สงเสริ ม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชาจากผูเรียนและใหผูมีประสบการณทางวิชาการมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร
2.7 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ต มี กิจกรรมเสริ ม สร างคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให แ ก นักศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได จากการสํ ารวจ
คุณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงคต ามความตองการของผูใ ชบั ณฑิ ตของคณะฯ มาใชในการปรับ ปรุ งหลักสูต ร การ
จัดการเรียนการสอน
2.8 คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เป นลายลักษณ อักษรและเผยแพร พ ฤติ กรรมดานคุ ณธรรมจริ ยธรรมสําหรั บนั กศึ กษาที่ต องการส งเสริม ไปยัง ผูบ ริห าร
คณาจารย นั กศึกษาและผู เกี่ย วของทราบอยางทั่วทั้ งในปรัช ญาและพั นธกิ จของคณะคณะฯโดยมี การจัดโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการเสริม
2.1 คณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรจะดําเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนการดําเนินงานและการ
กําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ใหครอบคลุมทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง
2.2 สงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหมาก
2.3 คณะวิทยาการจัดการควรหาแนวทางสงเสริมใหอาจารยในคณะเขียนผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น
2.6 คณะควรนํ าผลการประเมิ นการจั ดการเรี ยนการสอนที่ได จากผูเ รียนนํามาจั ดอันดับและประชุมในการพั ฒนาหรื อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
2.7 ควรมีการสง เสริม ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิต ศึกษาเข ารวมกิจกรรมการประชุมวิช าการหรื อนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
2.8 คณะวิท ยาการจั ดการมีการสงเสริม ใหนักศึกษาไดรับ รางวัล การยกย องชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติตลอดไป
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องคประกอบ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม
ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยคณะฯ มี Flow chart ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (3.1.1.1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา (3.1.1.2) สมุดโฮมรูม (3.1.1.3) เอกสารโฮมรูม (3.1.1.4) ฐานขอมูล
นักศึกษา (3.1.1.5) ตาราง Office Hour (3.1.1.6)
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาโดยผาน web site คณะฯ (3.1.2.1) บอรดคณะฯ (3.1.2.2)
นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการโดยมีกลองรับความคิดเห็น
(3.1.2.3) และคณะฯยังมีการติดตามและประเมินผลการใหบริการขอมูล
ขาวสารโดยใชแบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ (3.1.2.4)
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา โดยโครงการดานวิชาการไดแกโครงการศึกษาดูงาน
(3.1.3.1) และโครงการดานวิชาชีพไดแกโครงการเสริมความรูกับผูผลิตฯมือ
อาชีพ(3.1.3.2) และโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (3.1.3.3)
คณะวิทยาการจัดการมีการเก็บรวมรวมฐานขอมูลศิษยเกา โดยมี web site
ของคณะฯ สมาคมศิษยเกา (3.1.4.1) เอกสารฐานขอมูลศิษยเกา (3.1.4.2)
และแจงขาวสารทาง Facebook (3.1.4.3) และ email (3.1.4.4)
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
ใหศิษยเกา (3.1.5.1)

2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา

4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอศิษยเกา

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษย
เกา
มีผลการประเมินคุณภาพของการ คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการโดยไดผล
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไม การประเมินดังนี้ - ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 การใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการประเมิน 4.32 - ดานการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ผลการประเมิน 4.33 ดานการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการ
ประเมิน 4.37 (3.1.6.1)
มีการนําผลการประเมินคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
ของการใหบริการมาใชเปนขอมูล ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการนักศึกษาโดยได
ในการพัฒนาการจัดบริการที่
รายงานในที่ประชุมในรายงานการประชุม 1/54 วันที่ 31 มกราคม 2554
สนองความตองการของนักศึกษา (3.1.7.1)

6

7
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รายการหลักฐาน
3.1.1.1 Flow chart ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.1.3 สมุดโฮมรูม
3.1.1.4 เอกสารโฮมรูม
3.1.1.5 ฐานขอมูลนักศึกษา
3.1.1.6 ตาราง Office Hour
3.1.2.1 web site คณะฯ
3.1.2.2 บอรดคณะฯ
3.1.2.3 กลองรับความคิดเห็น
3.1.2.4 แบบประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสารโดยใชแบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร
3.1.3.2 โครงการเสริมความรูกับผูผลิตฯมืออาชีพ
3.1.3.3 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
3.1.4.1 web site ของคณะฯ สมาคมศิษยเกา
3.1.4.2 เอกสารฐานขอมูลศิษยเกา
3.1.4.3 แจงขาวสารทาง Facebook
3.1.4.4 email
3.1.5.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
3.1.6.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
3.1.7.1 รายงานการประชุม
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
7 ขอ

องคประกอบ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ.) ระบบและกลไกกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน

ผลดําเนินงาน
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สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (3.2.1.1)
มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยใช web site ของคณะฯ
(3.2.2.1) โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา
(3.2.2.2)
มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท จากกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก 1.
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงาน
ตอไปนี้
ประชาสัมพันธ (3.2.3.1) 2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ สุขภาพ ไดแกโครงการกีฬาไทย-จีน (3.2.3.2) 3. กิจกรรม
พึงประสงค
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแกโครงการนิเทศ
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
ศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (3.2.3.3) 4.
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก โครงการคาย
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมสําหรับนักการตลาดระดับชั้นปริญญาตรีปที่ 1
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
(3.2.3.4) และ 5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
โครงการประเพณีแหเทียนจํานํา พรรษา (3.2.3.5)
มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
กิจกรรมรวมกัน (3.2.4.1)
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินความสําเร็จตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.5.1)
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (3.2.6.1)

หลักฐาน
3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.2.2.1 Web link ของโปรแกรม ฯ
3.2.2.2 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา
3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงานประชาสัมพันธ
3.2.3.2 โครงการกีฬาไทย-จีน
3.2.3.3 โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
3.2.3.4 โครงการคายคุณธรรมสําหรับนักการตลาดระดับชั้นปริญญาตรีปที่ 1
3.2.3.5 โครงการประเพณีแหเทียนจํานํา พรรษา
3.2.4.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา
3.2.5.1 การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2.6.1 ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาแตละโครงการฯ
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ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
5ขอ
6 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง :
คณะวิทยาการจัดการเปนคณะฯที่มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่เปน
ระบบและเขมแข็ง โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีการ
ทําการประเมินผลคุณภาพของการใหบริการ และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
คณะวิทยาการจัดการจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาอยางตอเนื่องและรักษา
มาตรฐานการทํากิจกรรมใหมีคุณภาพตอ ๆ ไป
องคประกอบ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้

การวิจัย
(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
กระบวนการ
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 6 มีการดําเนินการ 7
ขอ
หรือ 3 ขอ
หรือ 5 ขอ
ขอ
ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 6 มีการดําเนินการ
ขอ ตามเกณฑ หรือ 3 ขอ ตาม หรือ 5 ขอ ตาม หรือ 7 ขอ ตาม ครบ 7 ขอ ตาม
ทั่วไป
เกณฑทั่วไป
เกณฑทั่วไป
เกณฑทั่วไป
เกณฑท่ัวไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
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2

3

4

5

สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน งานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือระบบ
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่ และกลไกบริ ห ารงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ข องคณะ
กําหนด
วิท ยาการจั ด การ(4.1.1.1) เพื่อให บ รรลุ เ ป าหมายตามแผน
ด า นการวิ จั ย ของสถาบั น ได กํ า หนดงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร างสรรคไ วใ นแผนยุ ทธศาสตร ของคณะวิ ทยาการจั ดการ
โดยมี เ อกสารประกอบเป น หลั ก ฐานคื อยุ ท ธศาสตร คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ(4.1.1.2) และมี ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบโดยมี
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(4.1.1.3)
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยกับ
นักศึกษาทํางานวิจัยรวมกันโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐาน คือ รายงานวิจัยเลมสมบูรณ( 4.1.2.1.)
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ งานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา สงเสริมใหอาจารยในคณะ
วิทยาการจัดการเขารวมอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและสนับสนุน
การทําวิจัยคําสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการ (4.1.3.1) คําสั่งอบรมและบันทึกขอไป
ราชการเกี่ยวกับการวิจัยของคณาจารย (4.1.3.2)
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใชการจัดสรร
งบประมาณของจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการ
จัดสรรทรัพยากรการเงิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหอาจารยเขียนตําราประกอบการ
สอนโดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการจัดทํา
เอกสารตําราฯ(4.1.4.1.)และสนับสนุนทุนวิจัยโดยมีเอกสาร
ประกอบเปนหลักฐาน คือหนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ
(4.1.4.2.)และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
ทุนอุดหนุนการวิจัย (4.1.4.3.)
มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯคณะวิทยาการ
ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
จัดการ จัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการโดยมี
สนับสนุนการวิจัยฯ
เอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้ง
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ หนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ(4.1.5.1)
วิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และ
- สิง่ อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ไดรับ

35
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)

6
7
8

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน คือ หนา
เว็บไซตสํานักวิทยบริการ(4.1.5.2.)
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)คณะวิทยาการจัดการ การไดรับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรคโดยมีเอกสารประกอบเปน
หลักฐาน คือ เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.1.5.3.)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
คณะวิ ท ยาการจัด การ มีร ะบบและกลไกเพื่อสรางงานวิ จัย
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
หรื องานสร างสรรค บ นพื้ นฐานภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น หรื อจาก
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ สภาพป ญ หาของสั ง คม เพื่ อ ตอบสนองความต องการของ
ตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการ ทองถิ่นและสั งคมโดยมี เอกสารประกอบเปน หลัก ฐาน คื อ
ตามระบบที่กําหนด
ระบบและกลไกเพื่ อสร างงานวิ จัย หรื องานสร างสรรค ข อง
หน วยงานภายนอก(4.1.8.1)และมีการจัด ตั้ง หน วยวิจัยของ
คณะวิ ทยาการจัด การ โดยมี เอกสารประกอบเปนหลักฐาน
คือเอกสารเกี่ยวกับ การจั ดตั้ งหน วยวิจัยของคณะวิท ยาการ
จั ด การ(4.1.8.2)และดํ า เนิ น การตามระบบที่ กํ า หนดมี
ผลงานวิจัยที่ไดจากโจทยทองถิ่นโดยมีเอกสารประกอบเป น
หลักฐาน คือ รายงานวิจัยเลมสมบูรณ(4.1.8.3)

หลักฐาน
4.1.1.1 ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
4.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.1.2.1 รายงานวิจัยเลมสมบูรณ(ABC-PUS)
4.1.3.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
4.1.3.2. คําสั่งอบรมและบันทึกขอไปราชการเกี่ยวกับการวิจัยของคณาจารย
4.1.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการจัดทําเอกสารตําราฯ
4.1.4.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ
4.1.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย
4.1.5.1 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
4.1.5.2 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ
4.1.5.3 เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคมของหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.1.8.1 ระบบเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของหนวยงานภายนอก
4.1.8.2 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ
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4.1.8.3 รายงานวิจัยเลมสมบูรณ

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเปาหมาย
6 ขอ
6
4.00
บรรลุเปาหมาย
องคประกอบ
การวิจัย
4
ตัวบงชี้ที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ชนิดของตัว
กระบวนการ
บงชี้
เกณฑการ 1. เกณฑทั่วไป
ประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 ขอ ตาม 2 ขอ ตาม 3 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป เกณฑทั่วไป เกณฑทั่วไป

หมายเหตุ
เกณฑ
ขอ
มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑ ตามเกณฑ
ทั่วไป
ทั่วไป และ
ครบถวน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

ผลดําเนินงาน
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ นการเผยแพร
ผลงานวิ จัย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การ
ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อนานาชาติ และมี การเผยแพร
ผลงานวิ จัย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีเอกสารประกอบ
เปนหลักฐาน คือ ระบบ สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
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5

สร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ (4.2.1.1.) มี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีเอกสารประกอบ
เปนหลักฐานคือหนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.1.2.) และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรื อการตี พิ ม พ ในวารสารระดั บชาติ โ ดยมี เ อกสารประกอบเป น
หลักฐานคือเอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(4.2.1.3.)
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่ มีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือระบบ รวบรวม คัดสรร
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
กําหนด
คณะวิทยาการจัดการ(4.2.2.1) เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยใชระบบและกลไก
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือ
หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ (4.2.2.2)
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู คณะวิทยาการจัดการ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
ผูเกี่ยวของ โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐานคือ หนาเว็บไซต
คณะวิทยาการจัดการ (4.2.3.1) เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
(4.2.3.2) และหนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม(4.2.3.3)
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีเอกสารประกอบเปนหลักฐาน
ชุมชน
คือ เลมรายงานผลการวิจัย(4.2.4.1.) และแบบฟอรมรับรองการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน(4.2.4.2.)
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

หลักฐาน
4.2.1.1 ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.1.2 หนาเว็บไซตคณะคณะวิทยาการจัดการ
4.2.1.3 เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(ดร.มาริษา , อ.ดวงใจ)
4.2..2.1 ระบบ รวบรวม คัด สรร วิเ คราะหและสั งเคราะหค วามรูจากงานวิ จัย หรืองานสรางสรรคของคณะวิท ยาการ
จัดการ
4.2.2.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.3.1 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ
4.2.3.2 เอกสารตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย(ดร.มาริษา , อ.ดวงใจ)
4.2.3.3 หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.2.4.1 เลมรายงานผลการวิจัย(ดร.แสงแข)
4.2.4.2 แบบฟอรมรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน(ดร.แสงแข อ.พงษสันต)
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ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
4 ขอ
องคประกอบ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการคํานวณ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

การวิจัย
(สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ปจจัยนําเขา
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ
นั้นๆ
ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ
ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ
กรณีที่ไมมีหลักฐาน
ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
เชิงปริมาณ

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไมนับผูลาศึกษาตอ)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = 0
ผลการประเมินตนเองปนี้

ผลรวมจากคณะ
2,976,774.00
0.00
0.00
2,976,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จํานวนยืนยันของสถาบัน
2,976,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
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เปาหมาย
27,000

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 2,976,774 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 55 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..54,123.16 บาท (2,976,774 /55=54,123.16 )
คะแนนที่ได 5 คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา
รายการหลักฐาน
4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
4.3.1.2 รายงานประจําป 2553
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนดมีกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอนมีการสนับสนุนงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรูโดยมีการจั ด
อบรมด านวิจัย และมีการสนับ สนุนพันธกิจดานการวิ จัยหรืองานสร างสรรคตามอั ตลักษณ ของสถาบัน มี หนวยวิ จัย ฯ ให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสนับสนุนการดําเนินการวิจัย มีกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอ าคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสังคม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นหรือปรับตามความเหมาะสมกับผลการประเมิลและ มีนโยบายสนับสนุนสงเสริมใหมีนักวิจัยหนา
ใหมของคณะวิทยาการจัดการ จะจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม อยางตอเนื่องทั้งภายในและภายนอก
องคประกอบ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้

การบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
เกณฑการประเมิน มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน

ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน

3

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การวิจัย

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุนให
อาจารยในคณะออกไปบริการวิชาการแกสังคม
ในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร และที่ปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.1.2)
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก าร
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไดแก
1) โครงการมนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ การทํ า งานเป น ที ม
ได นํ า มาใช ป ระกอบการสอนในรายวิ ช าองค ก ารและ
การจัดการ (5.1.2.1)
2) โครงการบริการที่เหนือชั้น เปนสวนหนึ่งของวิชาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (5.1.2.2)
3) โครงการวัดสวยดวย 5 ส ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
และเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ มี ก ารนํ า นั ก ศึ ก ษา
ออกไปบริการวิชาการแกสังคม โดยการประยุกต กิจกรรม
5 ส จากการเรียนมาใชในโครงการ (5.1.2.3)
4) โครงการแม็ คโครเป นส วนหนึ่ งในรายวิ ชาหลักการตลาด
(5.1.2.4)
5) โครงการอบรมการเก็บ ชั่วโมงของ CPDเปนส วนหนึ่ ง
ของวิ ช าการฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ และการเตรี ย มฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ (5.1.2.5)
6) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการ
ขององคกรในทองถิ่น (5.1.2.6)
7) โครงการบริ การวิ ช าการชุ ม ชนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
เพื่ อการส งออกเชิ งปฏิ บัติ การ ณ องค การบริ หารส วนตํ าบล
คลองจินดา (5.1.2.7)
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาว
ชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
โดยการประยุกต กิจกรรมและไดนํามาใชประกอบ
การสอนในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน (5.1.2.8)
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารการบู ร ณาการงานบริ ก าร
ทางวิช าการแก สั ง คมกั บการวิ จัย จากการออกไปบริ การ
วิชาการในปที่ผานมาทําใหไดโจทยวิจัยจากทองถิ่น ไดแก
1) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน
จั ง หวั ด นครปฐม โดยได ง บประมาณสนั บ สนุ น จาก
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (5.1.3.1)
2) การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม การดํ าเนิ นงานของกลุ ม วิส าหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย อ ม ตํ า บลลํ าพญา อํ า เภอบางเลน จั ง หวั ด
นครปฐม (5.1.3.2)
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4

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

3) การสรางระบบฐานขอมู ลหวงโซ อุปทานปลาสวยงาม
เพื่ อ การส ง ออก การพั ฒ นาระบบผู เ ชี่ ย วชาญสํ า หรั บ
การแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม (5.1.3.3)
4) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน
หอกระจายขาวสาร หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม (5.1.3.4)
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยจัดทําสรุปผลประเมินโครงการ
(5.1.4.1)
คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย (5.1.5.1)

หลักฐาน
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
5.1.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ
5.1.2.1 โครงการมนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม
5.1.2.2 โครงการบริการที่เหนือชั้น
5.1.2.3 โครงการวัดสวยดวย 5 ส
5.1.2.4 โครงการแม็คโคร
5.1.2.5 โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของ CPD
5.1.2.6 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น
5.1.2.7 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัติการ ณ อบต.คลองจินดา
5.1.2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.3.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยและโครงรางการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นสําหรับสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.3.2 งานวิจัย “การใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมการดํ าเนินงานของกลุมวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.3.3 งานวิ จัย “การสรางระบบฐานขอมู ลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการส งออก การพัฒ นาระบบผู เชี่ย วชาญ
สําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม”
5.1.3.4 งานวิจัย “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร หมู 18ตําบลบางหลวง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.4.1 สรุปผลประเมินโครงการ
5.1.5.1 ผลสรุปการนําผลการประเมินไปปรับ ปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิ ชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
5 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

การบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ 5
1 ขอ
2 ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2

3
4

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุนให
อาจารยในคณะออกไปบริการวิชาการแกสังคม
ในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร และที่ปรึกษาหนวยงาน
ตางๆ (5.1.1.2)
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
คณะวิทยาการจัดการมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ เพื่ อ การเรี ย นรู แ ละเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
ภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานวิชาชีพ ไดแก
1) การเปนที่ ปรึ กษาด านวิช าการ ให กับ สํ านั กพั ฒนาการ
ท องเที่ ย วกระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬา ในการจั ด ทํ า
มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว (5.2.2.1)
2) โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจในการให บ ริ การของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม (5.2.2.2)
3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ใหกับสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (5.2.2.3)
4) โครงการแม็คโคร (5.2.2.4)
5) โครงการความร วมมื อกั บ บริ ษัท เอกชนที่ เ กี่ ย วข องกั บ
วิชาชีพ (5.2.2.5)
6) โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบล (5.2.2.6)
7) โครงการจั ด ฝกอบรมหลั กสู ต รตามความตองการของ
องคกรในทองถิ่น (5.2.2.7)
8) โครงการศั กยภาพชุ มชนกั บการมี ส วนร วมเสี ยงตามสาย
(5.2.2.8)
9) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การสงออกเชิงปฏิบัติการ (5.2.2.9)
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ของโครงการการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1)
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ (5.2.4.1)

43
5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

คณะวิทยาการจัดการมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่ อ การเรี ย นรู แ ละเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานวิชาชีพ ไดแก
1) การเปนที่ ปรึ กษาด านวิช าการ ให กับ สํ านั กพั ฒนาการ
ท องเที่ ย วกระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬา ในการจั ด ทํ า
มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว (5.2.5.1)
2) โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจในการให บ ริ การของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม (5.2.5.2)
3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ใหกับสํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (5.2.5.3)
4) โครงการแม็คโคร (5.2.5.4)
5) โครงการความร วมมื อกั บ บริ ษัท เอกชนที่ เ กี่ ย วข องกั บ
วิชาชีพ (5.2.5.5)
6) โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบล (5.2.5.6)
7) โครงการจั ด ฝกอบรมหลั กสู ต รตามความตองการของ
องคกรในทองถิ่น (5.2.5.7)
8) โครงการศั กยภาพชุ มชนกั บการมี ส วนร วมเสี ยงตามสาย
(5.2.5.8)
9) โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การสงออกเชิงปฏิบัติการ (5.2.5.9)

รายการหลักฐาน
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
5.1.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ
5.2.2.1 สัญญาเปนที่ปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
5.2.2.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม
5.2.2.3 สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
5.2.2.4 โครงการแม็คโคร
5.2.2.5 โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2.2.6 โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล
5.2.2.7 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น
5.2.2.8 โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย
5.2.2.9 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัตกิ าร
5.2.3.1 ผลการประเมินโครงการ
5.2.4.1 ผลการประเมินโครงการ
5.2.5.1 เว็ บไซต ของคณะวิ ทยาการจั ดการ : สั ญ ญาเป นที่ ปรึ กษาโครงการจัด ทํามาตรฐานศูนยบ ริการข อมู ลสํ าหรั บ
นักทองเที่ยว
5.2.5.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม
5.2.5.3 สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
5.2.5.4 โครงการแม็คโคร
5.2.5.5 โครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2.5.6 โครงการความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล
5.2.5.7 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการขององคกรในทองถิ่น
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5.2.5.8 โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย
5.2.5.9 โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเชิงปฏิบัติการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
-ไมม-ี
-ไมม-ี
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
5 ขอ
หมายเหตุ / ขอสังเกต :

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ มีแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจนที่จะออกไปบริการวิชาการใหแกสังคมรวมทั้งมีทีมงาน
จากคณาจารยที่เขมแข็ง จะเห็นไดวาในปการศึกษา 2553 มีการขยายฐานการใหบริการวิชาการ
ไปยังหนวยงานตางๆ รวมถึงการสรางเครือขายกับหนวยงานราชการ และชุมชนตาง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางเสริม
คณะวิทยาการจัดการ ควรใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องและพยายามสรางการรับรูใหกับสังคมและ
ทองถิ่นในเรื่องการใหบ ริการวิชาการ ซึ่ง จะก อใหเ กิดภาพลักษณที่ ดี และสามารถสร างเครื อข ายความร วมมื อไดอยาง
เขมแข็งอันจะนํามาซึ่งโจทยวิจัยและการบริการวิชาการในดานอื่นๆตอไป

องคประกอบ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ คณะวิ ทยาการจั ดการมีการกํ าหนดนโยบายในการทํ านุ บํารุ ง
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ชั ด เจนร ว มกั บ คณะอยู ใ นคู มื อ นั ก ศึ ก ษาป
การศึกษา 2553 (6.1.1.1) คณะฯกําหนดแผนการดําเนินงาน
ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไว ใ นยุ ท ธศาสตร ค ณะฯ
(6.1.1.2)และสอดคลองกับแผนยุ ทธศาสตรของมหาวิท ยาลั ย
(6.1.1.3) และมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิ ลปวัฒนธรรม
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ของมหาวิ ท ยาลั ย เป น แนวทางการดํ าเนิ น งาน(6.1.1.4)และ
ดําเนินงานตามระบบ คณะฯไดกําหนดกิจกรรมและโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องมีโครงการและกิจกรรมซึ่งสอดคลองกับแผนงาน
(6.1.1.5)
คณะวิ ทยาการจัด การมีการบูร ณาการงานด านการทํ านุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจงานสอนดวย เชน วิชาจริยธรรมทาง
ธุ ร กิ จและวิ ช าการเตรี ย มฝ กประสบการณ วิช าชี พ (6.1.2.1)
โครงการตางๆ (6.1.2.2-6.1.2.26)
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารส ง เสริ ม การดํ า เนิ น การด า น
ศิลปวัฒนธรรม และมีการเผยแพรกิจกรรมโครงการตางๆผาน
ทาง www.npru.ac.th (6.1.3.1)
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสําเร็จทุกโครงการ
อยูในรูปเลมรายงานโครงการ (6.1.4.1-6.1.4.25)

2

มี ก ารบู ร ณาการงานด านทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

3

มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริ การดานทํ านุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

4

มีการประเมิ นผลความสํ าเร็ จของการบู รณาการ
งานด านทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกั บ การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ จากผลประเมินขอคิดเห็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูให
งานด านทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกั บ การ ยอมเปนที่รัก” และโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาค
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เรียนที่ 1/ 2553 ที่จัด โดยโปรแกรมวิ ชาการจัดการทั่ วไป ผล
การประเมินเสนอใหมีการจัดกิจกรรมดีๆอยางนี้ ตอไปทุกภาค
เรี ย น ซึ่ ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได จัด ให มี ก ารดํ าเนิ นการ
โครงการดัง กลาวอย างต อเนื่ อง ผลที่เกิ ดขึ้นทําใหนักศึกษา มี
ความรั บผิ ดชอบ,มีส มาธิใ นการเรี ยนและรู จักเสี ยสละมากขึ้ น
(6.1.5.1-6.1.5.3)
มี การกํ าหนดหรื อ สร างมาตรฐานคุ ณภาพด า น มี การดํ าเนิ นงานตามระบบกลไกลการทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน วั ฒ นธรรมของคณะ (6.1.6.1) และมี ผ ลงานเป นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
ระดับ ชาติโ ดยนํานักศึกษาเข ารวม โครงการสอบตอบ ปญหา
ศีล ธรรมเพื่ อสั นติ ภ าพโลกครั้ งที่ 5 นานาชาติ ภาคภาษาจี น
(World Pec 5th) โดยนั ก ศึ ก ษามี การเข าร วมโครงการ
ประมาณ 100 คนและได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2
(6.1.6.2) มีนักศึกษาเปนอาสาสมัครโครงการตอบปญหาธรรมะ
ทางกาวหนา ครั้งที่ 29 (6.1.6.3) เปนอาสาสมัครโครงการฟนฟู
ศี ล ธรรมโลก (6.1.6.4) และอาสาสมั ค รวั น คุ ม ครองโลก
(6.1.6.5)

5

6

รายการหลักฐาน
6.1.1.1 คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553
6.1.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
6.1.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
6.1.2.1 แนวการจัดการเรียนรูวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
(1/2553,2/2553)
6.1.2.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง)
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6.1.2.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง)
6.1.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง)
6.1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (13ครั้ง)
6.1.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1.2.7 โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม
6.1.2.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ MS)
6.1.2.9 โครงการจิตอาสาผาปาสามัคคี (4 วัด)
6.1.2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายอบรมจริยธรรม Freshy Star
6.1.2.11 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6.1.2.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกับการคิดเชิงบวก
6.1.2.13 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
6.1.2.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม
6.1.2.15 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนยแปลภาษาจีนมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธานี
6.1.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา(1/53)
จ.นครนายก
6.1.2.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายการเสริมศักยภาพผูนํา (2/53)
จ.นครราชสีมา
6.1.2.18 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน
6.1.2.19 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง
6.1.2.20 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง
6.1.2.21 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี
6.1.2.22 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งที่ 2
6.1.2.23 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก
6.1.2.24 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29
6.1.2.25 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5
6.1.2.26 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day)
6.1.3.1 หนาเว็บไซด www.npru.ac.th
6.1.4.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง)
6.1.4.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง)
6.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง)
6.1.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา” ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (13ครั้ง)
6.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
หมายเลข หลักฐานแสดง
6.1.4.6 โครงการพัฒนาคนรุนใหมใสใจวัฒนธรรม
6.1.4.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(บายศรีสูขวัญ สานสัมพันธนองพี่ MS)
6.1.4.8 โครงการจิตอาสาผาปาสามัคคี (4 วัด)
6.1.4.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายอบรมจริยธรรม Freshy Star
6.1.4.10 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 78 พรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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6.1.4.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิธีกับการคิดเชิงบวก
6.1.4.12 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
6.1.4.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธวิถีการทํางานเปนทีม
6.1.4.14 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ศูนยแปลภาษาจีนมูลนิธิธรรมกายจังหวัด ปทุมธานี
6.1.4.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา(1/53)
จ.นครนายก
6.1.4.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายการเสริมศักยภาพผูน ํา (2/53)
จ.นครราชสีมา
6.1.4.17 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําป2553เรื่อง จริยธรรมกับการทํางาน
6.1.4.18 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (2/2553) จํานวน 11 ครั้ง
6.1.4.19 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนวัดสวยดวย 5 ส. (1/2553) จํานวน 8 ครั้ง
6.1.4.20 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบานทาเรือ จ.เพชรบุรี
6.1.4.21 โครงการ “ตลาดนัดวัฒนธรรม”ครั้งที่ 2
6.1.4.22 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก
6.1.4.23 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29
6.1.4.24 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5
6.1.4.25 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day)
6.1.5.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (12 ครั้ง)
6.1.5.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผูใหยอมเปนที่รัก” ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน (11 ครั้ง)
6.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการพัฒนาการเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน (13ครั้ง)
6.1.6.1 ระบบและกลไกลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
6.1.6.2 โครงการสอบตอบปญหาธรรมเพื่อสันติภาพโลก
6.1.6.3 โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 29
6.1.6.4 อาสาสมัครชวยงานโครงการฟนฟูศีลธรรมโลก V – Star 5
6.1.6.5 อาสาสมัครชวยงานวันคุมครองโลก (Earth Day)
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
6 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ เปนผูดูแลรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องทุกป และมีงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมนักศึกษา ออก
สูชุมชนและระดับชาติ
มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญ
กับกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมใหกับนักศึกษา
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องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
(สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ
หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการ บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม เกณฑของ
สมศ.
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1
สภาสถาบันปฏิบตั ิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการประจําคณะมี บทบาทสํ าคัญ ในการกํ าหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่ ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร และแผนการดํ า เนิ น งาน โดยให
กําหนดลวงหนา
ขอเสนอแนะในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และแผนการ
ดําเนินงานป 2553 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.1) หลังจาก
นั้ น คณะได จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปรั บ แผน
ยุทธศาสตร ในการประชุมอาจารยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2553 ณ ห องประชุ ม 626 (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2)
สําหรับแผนการดําเนินงานคณะ กรรมการผูรับ ผิดชอบได
ร ว มกั น จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน (เอกสารหมายเลข
7.1.1.3) เมื่ อ คณะจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผน
ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ไดสงใหคณะกรรมกรประจําคณะ
เห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.4)
2
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน ผูบริหาร ไดบริหารงานโดยนําตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการ
และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ดํ า เนิ น งานมาเป น แนวทางในการบริ ห ารงาน รวมถึ ง
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล ถายทอดตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับโปรแกรมวิชา คณาจารย
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ทราบ และยึดถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 7.1.2.1)
สถาบัน
3
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
คณบดี กําหนดใหโปรแกรมวิช ารายงานผลการดํ าเนิ นงาน
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร ตามไตรมาสและนํามาวิเคราะห/สรุปใหมหาวิทยาลัยทราบ
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.1)
บุคลากรในสถาบัน
4
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมใน คณบดีบ ริ ห ารงานโดยยึด หลั กการกระจายอํ านาจให ร อง
การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
คณบดี 3 ท าน ผู ช วยคณบดี 2 ท านรั บ ผิ ด ชอบงานตาม
บุคลากรตามความเหมาะสม
ภาระหนาที่ ดังนี้ ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน รองคณบดี
รับผิดชอบดานวางแผนและบริหาร
อ.จั นทนา พงศ สิ ทธิ กาญจนา รองคณบดี รั บ ผิ ด ชอบด าน
วิชาการ สารสนเทศ และวัฒนธรรม
อ.สมใจ เภาดวง รองคณบดีรับผิดชอบดานประกันคุณภาพ
วิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.มาริษา สุจิตวณิช ผูชวยคณบดีรับผิดชอบดานกิจการ
นักศึกษา และกองทุนกูยืม
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5

6

อ.ไพโรจน ร ม บารมี ผู ช วยคณบดี รั บ ผิ ด ชอบด านกิ จการ
พิเศษ(เอกสารหมายเลข 7.1.4.1, 7.1.4.2)
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
คณบดี จัดใหมีการประชุมอาจารยทั้งคณะภาคการศึกษา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค ละ 1 ครั้ง เพื่อสร างความเขาใจและรับ รูร วมกัน เกี่ ยวกั บ
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
นโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและของคณะ รวมถึง
การสื่อสารดวยชองทางอื่น ๆ ไดแกขอมูลทาง Web Site
วารสารคณะ บั น ทึ ก โทรศั พ ท ในกรณี ที่ เ ป น ข า วสาร
เรงด วน จะแจ งดวยวาจาโดยตรงดวย (เอกสารหมายเลข
7.1.5.1)
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย
ผูบริหาร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ดาน
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ
1) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล คณะบริ ห ารงานโดยยึ ด การ
บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนการ
ดําเนินงาน
2)หลักประสิท ธิภาพ คณะฯบริหารงานโดยมุงเน น
การใชทรัพ ยากรที่มีอยู อยางคุมคา เชน ทุกโปรแกรมวิช า
สามารถใช ห อ งประชุ ม ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร
อุปกรณประกอบการสอนรวมกัน และเครื่องตรวจขอสอบ
เปนตน
3)หลักการตอบสนอง คณะฯใหความสําคัญกับการ
บริการใหกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ เชน การสาธิตการ
ใช เ ครื่ องตรวจข อสอบกั บ หน วยงานภายนอกคณะ และ
อาจารยภายในคณะฯ
4)หลั กภาระรั บ ผิ ด ชอบ คณะฯตระหนั กถึ ง ความ
รับ ผิด ชอบตอภาระกิจหลั ก เชน การให บริ การชุม ชน ใน
ลั กษณะต าง ๆ เช น โครงการอบรมผู ทํ าบั ญ ชี โครงการ
อบรมการสรางทีมงาน ฯลฯ
5)หลั กความโปรงใส คณะฯเปดโอกาสใหบุค ลากร
และผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบการทํางานของผูบริหารใน
ชองทางต าง ๆ เช น การสอบถามโดยตรงกั บคณบดี ทาง
อินเตอรเน็ต และบันทึกขอความ เปนตน
6)หลักการมีสวนรวม คณะฯเปดโอกาสใหบุคลากร
และผู มี ส วนเกี่ ย วข องแสดงความคิ ด เห็ น เสนอแนะการ
บริหารงานในลักษณะตาง ๆ เชน การประชุม การตัดสินใจ
ในรูปคณะกรรมการ ฯ
7)หลั กการกระจายอํ านาจ การบริ ห ารงานระดั บ
คณะฯ คณบดี แตงตั้งรองคณบดี 3 ทาน และผูชวยคณบดี
2 ท านรั บผิ ดชอบงานของคณะในแตล ะด าน นอกจากนั้ น
แต ล ะโปรแกรมวิ ช า มี การแต ง ตั้ ง ประธาน รองประธาน
กรรมการ และเลขานุการรั บ ผิ ด ชอบการดํ าเนิ นงานของ
หลักสูตร
8)หลั กนิ ติ ธรรม คณบดี แ ละผู บ ริ ห ารแต ล ะระดั บ
บริหารงานโดยยึดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานร
9)หลักความเสมอภาค บุคลากร นักศึกษา และผู มี
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ส ว นเกี่ ย วข อ ง ได รั บ การดู แ ล อย า งเท า เที ย มกั น ตาม
ประเภท/ตําแหนงงาน
10)หลั กมุ ง เน น ฉั นทามติ คณะบริ ห ารงานโดยให
เกียรติแกผูรวมงาน และยอมรับมติในการประชุม
นอกจากนี้ ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติตนเองผาน
สื่อWeb Site และคณะมีการจัด ทํารายงานการประเมิ น
ตนเอง รายงานประจํ าป ควบคุ มภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ ย ง เสนอต อ ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (เอกสาร
หมายเลข 7.1.6.1-7.1.6.5)
7

สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

ผู บ ริ ห ารคณะนํ า ผลการประเมิ น ในป ที่ ผ า นมา และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ มาทําแผนการ
ปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหาร เชน ดานการกระจาย
อํานาจการบริหารงานใหชัดเจน การสื่อสารขอมูลขาวสาร
ใ ห บุ ค ล า ก ร รั บ ท ร า บ ก า ร จั ด แ ผ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารคณะพรอมการจัดทําเอกสารใหถูกระเบียบ
ราชการ ฯ (7.1.7.1)

รายการหลักฐาน
7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7.1.1.2 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร
7.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานป 2553
7.1.1.4 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
7.1.2.1 แผนการดําเนินงานป 2553
7.1.3.1 รายงานการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา
7.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งผูบริหารคณะ
7.1.4.2 ภาระงานผูบริหารคณะ
7.1.5.1 บันทึกแจงใหอาจารยทราบ/รายงานการประชุม
7.1.6.1 รายงานการใชงบประมาณ
7.1.6.2 รายงานการประเมินตนเอง
7.1.6.3 รายงานประจําป
7.1.6.4 รายงานการควบคุมภายใน
7.1.6.5 รายงานการบริหารความเสี่ยง
7.1.7.1 สรุปขอเสนอแนะจากการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบ ริหาร
แผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
4 ขอ
7 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

การบริหารและการจัดการ
(สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย
2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

4

5

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน
7.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
7.2.1.2 รายงานการประชุมการจัดการความรู

ผลดําเนินงาน
คณะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู (เอกสาร
หมายเลข 7.2.1.1) และไดประชุม ประเด็นความรูดาน
การผลิ ต บั ณฑิ ต และด านการวิ จัย (เอกสารหมายเลข
7.2.1.2)
คณะไดแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดการดานการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1) รวมถึง
การกําหนดกลุมเปาหมาย
คณะไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยมาใหความรูในการ
เขี ย นโครงร างการวิ จัย เพื่ อให ผู ทํ าวิ จัย มี โ อกาสได รั บ
งบประมาณสนั บ สนุ นจากหน วยงานภายนอกมากขึ้ น
วิ จัย (เอกสารหมายเลข 7.2.3.1) อาจารย ไ ด เ ข าร ว ม
อบรมอาจารยที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัย
ได เ ชิ ญ ผศ .เกี ย รติ ศั กดิ์ (อ.บ ว น) ซึ่ งเ ป นผู ที่ มี
ประสบการณ ด า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษามาเป นวิ ท ยากร
(เอกสารหมายเลข 7.2.3.2) รวมถึ งการส งอาจารย เข า
อบรมเรื่องการจัด การเรียนการสอนแนวทางพุทธ หลั ง
การอบรมอาจารย ไดนํามาถายทอดใหอาจารย ในคณะ
รับทราบ(เอกสารหมายเลข 7.2.3.3)
คณะได ร วบรวมความรู ด านการจั ด การเรี ย นการสอน
และการวิจัยไวใน Web siteของคณะ เพื่อเผยแพรใ ห
ผูอื่นทราบ(เอกสารหมายเลข 7.2.4.1)
อาจารยในคณะ โดยเฉพาะนักวิจัยมือใหมไดนําความรู
ดานการวิจัยมาเปนแนวปฏิบัติโดยมีหัวหนาหนวยวิจัย
เปนผูประสาน และใหคําปรีกษา (เอกสารหมายเลข
7.2.5.1)สําหรับดานคุณธรรม จริยธรรมแตละหลักสูตร
ไดนํานักศึกษาไปเขาคายคุณธรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามี
สมาธิในการเรียนมากขึ้น(เอกสารหมายเลข 7.2.5.2)
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7.2.2.1
7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.3.3
7.2.4.1
7.2.5.1
7.2.5.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
หนังสือเชิญวิทยากร
เอกสารการเขาอบรม
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู
Web site คณะ
จัดตั้งหนวยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
โครงการเขาคายคุณธรรม

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
5 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

องคประกอบ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.4
(สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบป การ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ
สถาบันในการ ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้น
ได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ
ดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย ตางๆ เชน
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
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เกณฑมาตรฐาน

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ ลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได กําหนด
ไวลวงหนา
ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4
5
6

ผลดําเนินงาน
คณะแตงตั้งคณะกรรมการดานบริหารความเสี่ยง
(เอกสารหมายเลข 7.4.1.1)
คณะดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
(เอกสารหมายเลข 7.4.2.1)

3

ดาน

คณะฯดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงขางตน (เอกสารหมายเลข
7.4.3.1)
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง คณะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
สูง และดําเนินการตามแผน
(เอกสารหมายเลข 7.4.4.1)
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน คณะฯดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ตามแผนและรายงานตอมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง
(เอกสารหมายเลข 7.4.5.1)
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
คณะฯดําเนินการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
สถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน ผูบริหารระดับสูงไปใชปรับแผนความเสี่ยงในปตอไป
รอบปถัดไป
(เอกสารหมายเลข 7.4.6.1)
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หลักฐาน
7.4.1.1
7.4.2.1
7.4.3.1
7.4.4.1
7.4.5.1
7.4.6.1

คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
3 ขอ
5 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ แผนกลยุท ธ ทางการเงิ น เปนแผนระยะยาวที่ร ะบุที่ ม าและใชไ ปของทรั พ ยากรทางการเงิ นของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรั บไปกั บ แผนกลยุ ท ธข องสถาบัน สถาบันควรประเมินความต องการทรั พยากรที่ต องจัด หา
สําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุน
ที่ตองการใช ซึ่งจะ เปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการให
กลยุท ธนั้นบั งเกิ ดผล จากนั้ นจึ งจะกํ าหนดใหเ ห็นอย างชั ดเจนถึง ที่ม าของเงินทุนที่ ตองการใช วา
สามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา
หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา
เปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะห ตนทุนของการ ดํ าเนินงานด วย เชน ต นทุนตอหนวยในการผลิ ต
บัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธของสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1 มีแผนกลยุทธ ทางการเงิ นที่ สอดคลองกั บแผนกลยุท ธ คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัดทําแผนทางการเงินและ
ของสถาบัน
งบประมาณที่สอดคลองตามตัวชี้วัดและแผนกลยุทธของ
สถาบัน (8.1.1)
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ คณะวิ ทยาการจัดการไดมีการตั้ง คณะกรรมการเพื่ อการ
การจั ด สรร และการวางแผนการใช เ งิ น อย า งมี พิ จ ารณาและจั ด สรรรวมทั้ ง วางแผนใช เ งิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ประสิทธิ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบไดแ ละมีหลั กเกณฑ ที่
ชัดเจน (8.1.2)
3 มีงบประมาณประจําปที่ สอดคลองกับแผนปฏิบั ติการ มีการจั ด ทํ าแผนงบประมาณที่ส อดคล องกับ แผนปฏิ บั ติ
ในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การในแตละพั นธกิจและการพัฒนาสถาบั นและบุ คลากร
(8.1.3)
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มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย างเปนระบบ และ คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํารายงานการใชงบประมาณ
รายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ตอผูบริหารสถาบันเปนประจําในทุกครั้งที่ไดมีการใชจาย
งบประมาณ(8.1.4)
มี ก ารนํ า ข อ มู ล ทางการเงิ น ไปใช ใ นการวิ เ คราะห คณะวิทยาการจัดการไดมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
มั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
และความมั่นคงของคณะวิท ยาการจัด การอยางตอเนื่อง
โดยได ทํ า ตารางสรุ ป และวิ เ คราะห ก ารใช ง บประมาณ
(8.1.5)
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ คณะวิทยาการจัดการไดมีการจัด ตั้งคณะกรรมการตรวจ
ตรวจ ติ ด ตามการใช เ งิ นให เ ป นไปตามระเบี ย บและ สบภายใน ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบัน(8.1.6)
ผูบริหารระดับสู งมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

รายการหลักฐาน
8.1.1 คําขอเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553
8.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
8.1.3 ตารางสรุปแผนงบประมาณประจําป
8.1.4 สรุปการใชจายตามรหัสกิจกรรม
8.1.5 ตารางสรุปการใชจายงบประมาณ
8.1.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
4 ขอ
7 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนทางการเงินและงบประมาณที่สอดคลองตามตัวชี้วัดและแผนกลยุทธของ
สถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะสั้นและระยะยาวที่ระบุที่มาและ
ใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ สอด
รับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธ
แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ใหเห็นอยางชัดเจน
องคประกอบ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
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1 ขอ

2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณภาพการศึ กษา
ภายในที่ เหมาะสมและสอดคล องกั บ พันธกิ จและ
พัฒนาการของสถาบั น ตั้ งแตร ะดับ ภาควิ ชาหรื อ
หน วยงานเที ย บเท า และดํ าเนิ นการตามระบบที่
กําหนด
2

3

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคั ญเรื่องการ
ปร ะ กั นคุ ณ ภ าพ การ ศึ กษาภ าย ใ น
โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน

มี ก ารกํ าหนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามอั ต ลั ก ษณ ข อง
สถาบัน
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุ ม
ติ ด ตามการดํ าเนิ นงาน และประเมิ นคุ ณ ภาพ 2)
การจัด ทํารายงานประจํ าปที่ เป นรายงานประเมิ น
คุ ณ ภาพเสนอต อ สภาสถาบั น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป น รายงานที่ มี ข อ มู ล ครบถ ว นตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ขอ
เกณฑการประเมิน
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุ งการทํางาน และสง ผลให มีการพั ฒนาผล
การดํ าเนิ นงานตามตั วบง ชี้ ของแผนกลยุท ธ ทุกตั ว
บงชี้

6

7 หรือ 8 ขอ

9 ขอ

ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคลองกั บพั นธกิจและ
พัฒนาการของคณะ โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร คณะฯ
ตั้ ง แต ร ะดั บ โปรแกรมวิ ช า (9.1.1.1) จากนั้ น มี ก ารจั ด ทํ า
รายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา (9.1.1.2) และมี
การแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ตัวองคประกอบ (9.1.1.3)
คณะกรรมการระดับนโยบายและคณบดีมีการกําหนด
นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยประชุมอาจารยในคณะฯ และแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา (9.1.2.1) และสงเสริมใหอาจารยในคณะฯ
ไปอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1.2.2)
-

คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ตั้งแตการควบคุม ติดตาม
การดํ า เนิ น งานและประเมิ น คุ ณ ภาพโดยกํ า หนดให ทุ ก
โปรแกรมวิ ช าที่ ข องบประมาณในการจั ด โครงการ ต าง ๆ
จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการและ
กํ าหนดตั วชี้ วัด ความสํ า เร็ จ ไว ใ นโครงการที่ จั ด เพื่ อพั ฒ นา
นักศึกษาทุกโครงการ (9.1.4.1) และคณะฯ ไดจัดทํารายงาน
การประเมิ น ตนเองเสนอต อมหาวิ ท ยาลั ย ทุ กป ก ารศึ ก ษา
(9.1.4.2) มี ก ารนํ าผลการประเมิ น ไปทํ าแผนการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของคณะฯและโปรแกรมวิชา (9.1.4.3)
ผลดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางานโดยคณะไดจัดโครงการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด ทํ า แผนงานพั ฒ นากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้นโดยใหคณาจารยในคณะเข า
ร ว มทุ ก คน (9.1.5.1) และจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การ
พัฒนาระบบงานประกั นคุ ณภาพการศึกษาระดับ โปรแกรม
วิช า และคณะวิ ทยาการจั ดการ” (9.1.5.2) และคณะฯ ได
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและพัฒนาองคประกอบและ
ตัวบงชี้ (9.1.5.3)
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน คณะวิทยาการจั ดการมี website ที่ สามารถนําเสนอขอมู ล
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
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คุณภาพ
7

มี ส วนร วมของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกั น
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูด านการประกั น
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน

9

มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด า นการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น วยงานพั ฒ นาขึ้ น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

ทั้ ง 9 องค ป ระกอบคุ ณภาพ และสามารถใช ร วมกั นได ทั้ ง
ระดับบุคคล คณะวิชา และมหาวิทยาลัย โดยสามารถเขาไปที่
http.//msc.ac.th (9.1.6.1)
คณะวิทยาการจัดการสงเสริมใหนักศึกษา เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการอบรม
ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาตั้งแตระดับ
โปรแกรมวิชา (9.1.7.1) จัดโครงการอบรมความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาที่เปนกลุมผูนํานักศึกษาทั้งของ
คณะและต างคณะ (9.1.7.2) และสง เสริ มให ค ณาจารย ใ น
คณะฯ ไปอบรมความรู ด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(9.1.7.3) และแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้ใน
การจัด ทํารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (9.1.7.4 )
ในสวนของผูใชบัณฑิตไดมีสวนรวมโดยใหขอมูลปอนกลับจาก
การที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝ ก งานตามสถานประกอบการต า ง ๆ
(9.1.7.5)
คณะวิทยาการจัดการมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาระหว างคณะโดยคณะได ส ง
คณาจารย ข องคณะไปอบรมความรู เ กี่ ย วกั บ การประกั น
คุ ณภาพการศึ ก ษาตั วบ ง ชี้ แ ละเกณฑ การประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา ของ สกอ.และ สมศ. (ใหม) รวมกับอาจารยคณะ
อื่น ๆ ภายในมหาวิท ยาลั ย (9.1.8.1)และมีกิจกรรมรวมกั น
ระหว างคณะโดยมหาวิ ท ยาลั ย ได จัด การประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาระดับโปรแกรมวิชา ระดับคณะ และแตงตั้งอาจารย
ตางคณะภายในมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจประเมิน(9.1.8.2)
-

หลักฐาน
9.1.1.1 ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและยุทธศาสตของทุกโปรแกรมวิชา
9.1.1.2 เลมรายงานการประเมินตนเองป 51 -52
9.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละตัวบงชี้
9.1.2.1 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้
9.1.2.2 คําสั่งใหขาราชการไปอบรมประกันคุณภาพที่ มจธ.
คําสั่งใหอาจารยอบรมความรูตัวบงชี้ตัวใหม ของมหาวิทยาลัย
9.1.4.1 ปฏิทินการจัดโครงการของแตละโปรแกรมวิชา
9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง
9.1.4.3 แผนการของบประมาณของแตละโปรแกรมวิชา
9.1.5.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2307/2553 ใหอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทําแผนงานพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา”
9.1.5.2 คําสั่งมหาวิท ยาลัยราชภั ฏนครปฐมที่ 780/2554 ใหคณาจารยคณะวิทยาการจัดการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา และคณะวิทยาการจัดการ”
9.1.5.3 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ แตงตั้งกรรมการจัดทํา SAR
9.1.6.1 หนา website http.//msc.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
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9.1.7.1
9.1.7.2
9.1.7.3
9.1.7.4
9.1.7.5
9.1.8.1
9.1.8.2

โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
คําสั่งอบรมประกันคุณภาพ
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้
แบบประเมินนักศึกษาฝกงาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2056/2553 ใหขาราชการและบุคลากรเขารวมประชุม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 965/2554 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับโปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา ประจําปการศึกษา 2553

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
4 ขอ
7 ขอ

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป มีการใหความรูกับคณาจารยอยูเสมอและมี
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามที่ สกอ. กําหนดทุกตัวบงชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางเสริม
คณะวิทยาการจัดการควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตัวและพัฒนาตามตัวบงชี้ตามที่
สกอ.กําหนด และสงเสริมใหคณาจารยไมวาจะเปนอาจารยที่เคยปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพแลวและอาจารยที่มาใหม
ไปอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในเรื่ องประกัน
คุณภาพของโปรแกรมวิชาและคณะฯ โดยจัดโครงการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาทุกป
องคประกอบ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบงชี้ที่ 10.1
(สกอ.) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
ครบทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลดําเนินงาน
1
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี คณะวิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาตาม
(3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยกําหนดไว
สะดวก และบุคคล
ในแผนยุทธศาสตรของคณะฯและแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย (10.1.1.1) มีจัดอบรมความรู
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2

3

4

5

ดานการประกันคุณภาพและแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหกบั คณาจารยในคณะ
เพื่อใหคณาจารยทุกคนมีความรูและนําไปปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน (10.1.1.2) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก
และบุคคล โดยทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามนโยบาย 3 ดี (10.1.1.3)
จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม คณะฯ มีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดาน
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
ประชาธิปไตย เชน โครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา การเขาชมรมและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
โครงการรณรงคประชาธิปไตย (10.1.2.1) ในดาน
คุณธรรม จริยธรรม ไดจัดโครงการผูใหยอมเปนที่
รักเพื่อใหนักศึกษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา (10.1.2.2) และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดโครงการกีฬาเฟรชชีเ่ พื่อตานภัยยา
เสพติด (10.1.2.3) โครงการประกวดรองเพลงพระ
ราชนิพนธ (10.1.2.4)
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรู คณะฯ มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี
ศึกษาของคณะ ใหมอี งคความรูและทักษะการ
(3D) อยางมีคุณภาพ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D)
อยางมีคุณภาพ โดยไดจัดโครงการอบรมการ
จัดการความรูและการประกันคุณภาพและ
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ใหคณาจารย
บุคลากรของคณะฯ และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ
(10.1.3.1)

ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ คณะฯ ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยสง
นักศึกษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) เชน รวมงานกับกองพัฒนา
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามปฏิทินของ
กองพัฒนาฯ (10.1.4.1)
กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริม
ใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

รายการหลักฐาน
10.1.1.1 ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
10.1.1.2 คําสั่งใหอาจารยเขาอบรมการจัดการความรูและประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
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10.1.1.3 คําสั่งคณะวิทยาการจัดการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานนโยบาย 3 ดี
10.1.2.1 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา การเขาชมรมและการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
10.1.2.2 โครงการผูใหยอมเปนที่รัก
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
10.1.2.3 โครงการกีฬาเฟรชชี่เพื่อตานภัยยาเสพติด
10.1.2.4 โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ
10.1.3.1 คําสั่งใหอาจารยเขาอบรมการจัดการความรูและประกันคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
10.1.4.1 ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
หนังสือขอความรวมมือจากกองพัฒนานักศึกษา
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
4 ขอ
4 ขอ
องคประกอบ 10
ตัวบงชี้ที่ 10.2

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
(สกอ.) ผลที่ เกิ ด กับ ผู เ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี ค วามรู เจตนคติ ที่ดี ตลอดจนเกิ ด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ผลผลิต
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 5
มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบาย มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบาย มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นโยบาย
สถานศึ กษา 3 ดี จํ า นวน 1 สถานศึ กษา 3 ดี จํ า นวน 2 สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน
ดาน
ดาน

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน
ผลการคํานวณ

เชิงปริมาณ
ขอมูลพื้นฐาน

ผลรวมจาก
คณะ
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 0
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 0
จริยธรรมและความเปนไทย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก 0
ยาเสพติดทุกชนิด

จํานวนยืนยันของ
สถาบัน
0
0
0

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =1.000 ผลลัพธ = 0.000
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
3 ดาน
3 ดาน

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
1. คณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 3
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ดี เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1. ประชาธิปไตย โดยคณะฯ สงเสริมประชาธิปไตยโดยจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนผูนําในการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (10.2.1.1) 2. คณะฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนไทย เพื่อใหนักศึกษามีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตย สุจริต โดยจัดโครงการผูใหยอม
เปนที่รัก ใหนักศึกษามารวมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โครงการวันไหวครู โครงการหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพอและวันแม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา (10.2.1.2) 3. นอกจากนั้นคณะฯ ยังสงเสริมดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด ใหรูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ สงเสริมให
นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหนักศึกษาสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข โดยคณะฯ ไดจัดโครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ โครงการพี่เตือนนองลดปญหาความเสื่อมศีลธรรมทาง
เพศและยาเสพติด โครงการประกวดดาวเดือน โครงการประกวดโฟลคซอง (10.2.1.3)
2.คณะฯ มีการรายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษาโดยเขียนสรุปเปนรูปเลมรายงานของแตละโครงการ
(10.2.2.1)
3. มีการรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) โดยจัดทําเลมสรุป
การจัดการโครงการ (10.2.3.1)
รายการหลักฐาน
10.2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
10.2.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่คายจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
โครงการผูใหยอมเปนที่รัก
ภาพถายวันไหวครู
โครงการหลอเทียน แหเทียนจํานําพรรษา
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั้งวันพอและวันแม
10.2.1.3 โครงการเพลงในสวนตอน “รักพอรักเพลงของพอ” ครั้งที่ 2
โครงการประกวดโฟลคซอง
โครงการพี่เตือนนองลดปญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด
โครงการประกวดดาวเดือน
10.2.2.1 สรุปจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ (ในเลมโครงการ)
10.2.3.1 ผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม (ในเลมโครงการ)
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะวิท ยาการจัดการมีกระบวนการในการบริ หารจัด การสถานศึกษา 3 ดี (3D) ทุกด านเพื่อสนองนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมดานภูมิคุมกันยาเสพติดและสงเสริมประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ สกอ.)

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 6 ขอ

-

-

7

4

ตัวบงชี้ที่ 2.1 3ขอ

-

-

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 12

0.00

0.00

4.42

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 12

0.00

0.00

ตัวบงชี้ที่ 2.4 3 ขอ

-

-

(คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=25.455/คํานวณคารอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5=30.000)=4.42
(คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ=25.455/คารอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5=60.000)=2.121
6

ตัวบงชี้ที่ 2.6 4 ขอ

-

-

6

4

ตัวบงชี้ที่ 2.7 3 ขอ

-

-

3

3

ตัวบงชี้ที่ 2.8 3 ขอ

-

-

4

4

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 ขอ

-

-

7

5

ตัวบงชี้ที่ 3.2 4 ขอ

-

-

6

5

ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ

-

-

6

4

ตัวบงชี้ที่ 4.2 3 ขอ

-

-

4

4

0.00

0.00

2976774/55=54,123.16

5

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 ขอ

-

-

5

5

ตัวบงชี้ที่ 5.2

3 ขอ

-

-

5

5

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 ขอ

-

-

6

5

ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ

-

-

7

5

ตัวบงชี้ที่ 7.2 3 ขอ

-

-

5

5

ตัวบงชี้ที่ 7.4 3 ขอ

-

-

6

5

ตัวบงชี้ที่ 4.3 27,000

2.12

4
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน ประเมิน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.1 4

-

-

6

4

ตัวบงชี้ที่ 9.1 4 ขอ

-

-

7

4

3 ดาน

5

ตัวบงชี้ที่ 10 3 ขอ

ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1

0.00

5.00

0.00

1.25

การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน

องคประกอบที่ 2

2.12

4.60

0.00

2.45

การดําเนินงานตองปรับปรุง

องคประกอบที่ 3

0.00

5.00

0.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4

0.00

4.00

0.00

1.33

การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน

องคประกอบที่ 5

0.00

5.00

3.33

3.33

การดําเนินงานระดับพอใช

องคประกอบที่ 6

0.00

5.00

0.00

1.67

การดําเนินงานตองปรับปรุง

องคประกอบที่ 7

0.00

5.00

0.00

3.75

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ 8

0.00

4.00

0.00

4.00

การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบที่ 9

0.00

4.00

0.00

4.00

การดําเนินงานระดับดี

หมาย
เหตุ
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

1.27

ผลการประเมิน

4.67

0.63

2.57

การดําเนินงานระดับพอใช

การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ตองปรับปรุง ระดับดีมาก
ตอง
เรงดวน
ปรับปรุง
เรงดวน

ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1

0.00

4.67

0.00

2.00

การดําเนินงานตองปรับปรุง

มาตรฐานที่ 2

0.00

5.00

0.00

2.50

การดําเนินงานตองปรับปรุง

มาตรฐานที่ 2
ก
มาตรฐานที่ 2
ข
มาตรฐานที่ 3

0.00

4.67

0.00

4.00

การดําเนินงานระดับดี

1.59

4.67

1.25

2.46

การดําเนินงานตองปรับปรุง

0.00

4.50

0.00

1.80

การดําเนินงานตองปรับปรุง

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.27

4.67

0.63

2.57

การดําเนินงานระดับพอใช

การ
การ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง ระดับดีมาก
เรงดวน
เรงดวน

ตารางที่ ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

หมาย
เหตุ
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มุมมองดานการ
บริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน
ดานการเงิน

0.00

4.71

1.67

2.87

การดําเนินงานระดับพอใช

0.00

4.75

0.00

2.71

การดําเนินงานระดับพอใช

0.00

4.00

0.00

2.00

การดําเนินงานตองปรับปรุง

ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง

3.18

4.50

0.00

1.92

การดําเนินงานตองปรับปรุง

1.27

4.67

0.63

2.57

การดําเนินงานระดับพอใช

ผลการประเมิน

การ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน ระดับดีมาก
ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

การ
ดําเนินงาน
ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ

0.00

5.00

0.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

(2)ดานวิชาการ

3.18

4.67

0.00

4.07

-

(3)ดานการเงิน

0.00

4.00

0.00

4.00

การดําเนินงานระดับดี

(4)ดานการบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิตบัณฑิต

0.00

4.75

0.00

2.11

การดําเนินงานตองปรับปรุง

0.80

4.60

0.00

3.80

การดําเนินงานระดับดี

0.00

4.75

0.00

2.38

การดําเนินงานตองปรับปรุง

(2)ดานการวิจัย
(3)ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

0.00
0.00

4.00
5.00

0.00
3.33

1.33
3.33

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานระดับพอใช

0.00

5.00

0.00

1.67

การดําเนินงานตองปรับปรุง

0.00

4.69

0.83

2.18

การดําเนินงานตองปรับปรุง

1.27

4.67

0.63

2.57

การดําเนินงานระดับพอใช

การ
ดําเนินงาน
ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

หมาย
เหตุ
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ภาคผนวก ช

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
/๒๕๕๔

เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
…………………………………………..
ตามพระราชบั ญญัติก ารศึ ก ษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณ ภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึก ษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายใน
เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
นโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย
และเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากต น สั ง กั ด และหน ว ยงานภายนอก จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
๓. รองศาสตราจารยโสรัจ
๔. ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
๗. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
๙. อาจารย ดร.สุวิมล
๑๐. อาจารยชัยยุธ

นิลพันธุ
ประทุมสุวรรณ
กายบริบูรณ
ดานประดิษฐ
ลําใย
เปยถนอม
ปอมปราณี
โรจนรุงศศิธร
มรรควิบูลยชัย
มณีรัตน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
อาจารยศิริชัย
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพจนีย
รองศาสตราจารยเบญจรัตน
นางรัตนา
อาจารยอภินันท

นอยทิม
ฉิมะสังคนันท
โสภา
ตะบูนพงศ
อาลัย
กงตาล
สีทองสุก
จันทนากร
จุนกรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. กํา หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ ตา งๆ เพื่ อส ง เสริ ม สนับ สนุ น พั ฒ นา
ดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน
๓. กํากับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน
๔. สนับสนุนใหมีก ารพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง
โดยถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเปนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี
กรรมการ
๓. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๔. อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชวยตระกูล
กรรมการ
๖. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
๗. นางพรทิพา
ดวงพิบูลย
กรรมการ
๘. อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
กรรมการ
๙. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
๑๐. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
กรรมการ
๑๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
กรรมการ
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๑๒. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในดานการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง
๒. พัฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพภายใน เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
๓. ดําเนินการใหมีการจัดทําตัว บงชี้คุณภาพ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ตามพัน ธกิจของ
มหาวิทยาลัยใหครบถว นตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
๔. ดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมิน ตนเองของหนว ยงานตางๆ เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลับไปยัง หนวยงานนั้น เพื่อการรับรองและปรับปรุง
แกไข
๖. ดําเนิน การใหมีก ารจัด ทํารายงานการประเมิน ตนเองของมหาวิทยาลัย เสนอต อ
หนวยงานตนสังกัด เปนประจําทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา)
๗. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมิน
ตนเอง ใหมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางตอเนื่อง
๘. ดําเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
๙. กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันเพื่อไปสูการปฏิบัติ
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดั บ
คุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม จึ งได ดํา เนิ น การให มีร ะบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแต งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
กรรมการ
๓. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
กรรมการ
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
กรรมการ
๖. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
กรรมการ
๗. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการ
๘. อาจารยวลีรัตน
เลาอรุณ
กรรมการ
๙. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๐. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
กรรมการ
๑๑. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการ
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๑๒. อาจารยวงศระวิทย
๑๓. อาจารยณัฐกฤตา
๑๔. อาจารยกิ่งแกว
๑๕. อาจารยเกงกาจ
๑๖. อาจารยพิมพพสุ
๑๗. อาจารยนาฎนภา
๑๘. อาจารยพรรณระพี
๑๙. อาจารยอัญชนา
๒๐. อาจารยวรชิน
๒๑. อาจารยธัชวรรธน
๒๒. อาจารยพิสิฐ
๒๓. อาจารยไตรภพ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. อาจารยนงนุช
๒. ผูชวยศาสตราจารยประวิณ
๓. อาจารยศิวพร
๔. อาจารยจิรศุภา
๕. อาจารยวิภาดา
๖. อาจารยมิ่งฟา
๗. อาจารยชวนพิศ
๘. อาจารยวิริยา
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารยปราณี
๒. อาจารยสัมฤทธิ์
๓. อาจารยกันตดนัย
๔. อาจารยกนกเนตร
๕. อาจารยอินทรธีรา
๖. อาจารยศศิธิดา
๗. อาจารยนารีมา
๘. อาจารยวลีรัตน
๙. อาจารยอรนุช
๑๐. อาจารยรุจา
๑๑. อาจารยลลนา
๑๒. อาจารยวรัญญา

นอมนําทรัพย
บุญบงกชรัตน
สุวรรณคีรี
ตนทองคํา
จวบความสุข
โพธิ์เรือง
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร
มั่งคั่ง
หนูแกว
สุขสกล
สุวรรณศรี

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

ยังรอด
พูลทรัพย
โกศิยะกุล
ปลองทอง
เปลี่ยนไทย
สุริโยดร
สิริพันธนะ
วิริยารัมภะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๓. อาจารยนุพงษ
๑๔. อาจารยจันทรา
๑๕. อาจารยณัฐกฤตา
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารยกิ่งแกว
๒. อาจารย ดร.สมชาย
๓. อาจารยปยนาถ
๔. อาจารยสมศักดิ์
๕. อาจารยธงชัย
๖. อาจารยภรสรัญ
กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
๒. อาจารยญาณภัทร
๓. อาจารยศศิพัชร
๔. อาจารยพิสิฐ
๕. อาจารยธัชวรรธน
๖. อาจารยวรากรณ

ภูศรี
พรมปาน
บุญบงกชรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุวรรณคีรี
ลักขณานุรักษ
อิ่มดี
อมรสิริพงศ
ศรีเมือง
แกนทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จินดาวัฒนภูมิ
ยอดแกว
จําปา
สุขสกล
หนูแกว
พูลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

73
๑. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
๒. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
๓. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
๔. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
๕. อาจารยถิรนันท
ประทุม
๖. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
๑. อาจารยนเรศ
ชูดวง
๒. อาจารยพิมพพสุ
จวบความสุข
๓. อาจารยสนธยา
โจมกัน
๔. อาจารยนาฎนภา
โพธิ์เรือง
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. อาจารย ดร.มนูญ
จันทรสมบูรณ
๒. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
๓. อาจารย ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา
๕. อาจารย ดร.รุงนภา
เพงรุงเรืองวงษ
๖. อาจารยธนปพน
ภูสุวรรณ
๗. อาจารยธิดารัตน
สืบญาติ
๘. อาจารยนิภาพรรณ
เจนสันติกุล
๙. อาจารยขุนทอง
สายบุตร
๑๐. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
๑. อาจารยวิรัตน
ปนแกว
๒. อาจารยมนตรา
ตรีชั้น
๓. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
๔. อาจารยปยะวรรณ
ปน แกว
๕. อาจารยวัชรพล
หงษทอง
๖. อาจารยสมโชค
เนียนไธสง
กรรมการศูนยภาษา
๑. อาจารยรุจา
สุขพัฒน
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
๓. อาจารยอินทรธีรา
ปชชา
๔. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกรี
แกวมณี
๓. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
๔. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๕. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
๖. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
๗. อาจารย ดร.ดาริน
โพธิ์ตั้งธรรม
๘. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๙. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
๑๐. อาจารยผองใส
สินธุสกุล

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

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

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

จันทนากร
โรจนพิทักษกุล
สุขชอย
ผิวชะอุม
จันทรเขียว
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดวงพิบูลย
ประสพสุข
บุตรแกว
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ธนศักดิ์กุล
สุสวัสดิ์ทองคํา
มนคล้ํา
โชคธนานนท
ถมทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โรจนพิทักษกุล
จันทรเขียว
แจงพลอย
บอยกระโทก
ศรีเพ็ชรพันธุ
ภาตินทุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุขชอย
ทองสิมา
ผิวชะอุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. นางสาวกฤตนัน
๕. นายเอนก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการระดับสํานัก
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
๒. อาจารยนารีรัตน
๓. อาจารยเสวี
๔. อาจารยอวยไชย
๕. อาจารยสุพิชฌาย
๖. นายอํานาจ
๗. นางสาวเขมิกา
๘. นางวิลาวัลย
๙. นางสาวสุรีพันธ
๑๐. นางสมรัก
๑๑. นางสาวสุรีรัตน

สายสวาท
ลลิตวสุภิญโญ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
จันทรเรือง
ชางเขียว
ศูนยกลาง
จันทพันธุ
ผลเจริญ
เปลงเจริญศิริชัย
คลายสถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีทองสุก
เทียมเมือง
ฮั่วจั่น
จันทพันธุ
เปลงเจริญศิริชัย
ตั้งฤทัยวานิชย
บุญเปลี่ยนผล
ปรีชานุกูล
เอี่ยมพิทักษพร
ผลเจริญ
คลายสถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานหองสมุด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รองศาสตราจารยเบญจรัตน
อาจารยนารีรัตน
นางสาวกิง่ ดาว
นางวิลาวัลย
นางสมรัก
นายเทพฤทธิ์
นางสาวลัดดา
นางสาวเรณุกา
นางเอมรัศน
นางสาวสุรีพันธ
นางสาวสุรีรัตน
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. อาจารยเสวี
๒. อาจารยอวยไชย

เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ

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

แซลิ้ม
นันยา
จันทรเรือง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เปยถนอม
ตรีชั้น
วิวาหสุข
อาภรณพิศาล
ประกอบทรัพย
ศรีเมือง
เจริญพานิช
วาราชะนนท
แดงเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กงตาล
ทองสิมา
รมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
เฮงพระพรหม
จุนกรณ
สาแกว
โอชาพงศ
สะสมทรัพย
แอยอด
ทับทอง
พึ่งพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
พยอมแยม
แกวขาว
สาแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๕.

นางสาวนิตยา
ผูชวยเลขานุการ

แอยอด

กรรมการและ

กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ
๑. อาจารย ดร.สุพจน
เฮงพระพรหม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
๓. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
กรรมการ
๔. อาจารยไกรุง
เฮงพระพรหม
กรรมการ
๕. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
๖. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
๗. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายญาณพัฒน
โอชาพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง
กรรมการและเลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑) กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
๔) เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตาม
และประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๕) สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
๖) จั ดทํา รายงานและข อเสนอแนะวิ ธีก ารปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการศึก ษาของหน วยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2553
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาณี
3. อาจารย ดร.มาริษา
4. อาจารยจันทนา
5. อาจารยไพโรจน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
7. อาจารย ดร.ไพรัช
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
10. อาจารยวันเพ็ญ
11. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
12. อาจารยสิริพงศ
13. อาจารยพงศสฎา
14. อาจารยพิชามญชุ
15. อาจารยสมพล
16. อาจารยชญาพรรธณ
17. อาจารยกุสุมา
18. อาจารยสุทิศา
19. อาจารยขวัญยุพา
20. อาจารยบุษบงค
21. อาจารยมาลินี
22. อาจารยหรรษา
23. อาจารยพิมพนารา
24. อาจารยศานติ
25. อาจารยกนกพัชร
26. อาจารยกิตติพงษ
27. อาจารยอรพินท
28. อาจารยจันจิราภรณ
29. อาจารยสมใจ
30. อาจารยผองใส

ฉิมะสังคนันท
อินทนจันทน
สุจิตวนิช
พงศสิทธิกาญจนา
รมบารมี
พงศสิทธิกาญจนา
มากกาญจนกุล
รุจิโชค
บุญทานนท
คงวัฒนกุล
ทองอุน
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ่น
เลิศวัฒนพรชัย
สุขเจริญวงศ
เนตรโพธิ์แกว
ชนะสุข
ไพบูลยวัฒนกิจ
ศรีสวาง
สุวรรณะ
นาคใหญ
คลายจันทรพงษ
พิบูลจิระกานต
ดิฐสถาพรเจริญ
วงศอินทรอยู
ภูพัฒนวิบูลย
บุญสิน
ปานยินดี
เภาดวง
สินธุสกุล

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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ
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31. อาจารยดวงใจ
32. นางสุวรรณี

คงคาหลวง
วิชัยคําจร

กรรมการและชวยเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
2. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
3. ใหความรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและบุคลากรในคณะ
4. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
5. ประสานงาน กํากับ ติดตาม การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรมวิชา
และระดับคณะ
6. ประสานงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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