บทที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการตั้งอยูที่อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถนนมรุพงษ
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา
ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เปดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคปกติเปดสอน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการ
บัญชี ภาคพิเศษเปดสอน 6
สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
การคลัง
พ.ศ.2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่
2)
พุทธศักราช 2527 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการอยูที่ชั้น 2 อาคาร 3 มี
ภาควิชาทั้งหมด 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
พ.ศ. 2528 เปดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเวนสายครุศาสตร) ไดแก วิชาการจัดการ
การตลาด การบัญชีและธุรกิจ
พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
14
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งไดมีการกําหนดสวน
ราชการ และตําแหนงทางการบริหารใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อ
เปน คณะวิทยาการจัดการ และตําแหนงหัวหนาคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเปนคณบดี
ผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห เปนคณบดีทานแรก แบงสวนงานเปน
สํานักงานคณะและภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาค
วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ หลังจากคณบดีเกษียณอายุราชการแลว
ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 เปนตนมา
ในป พ.ศ.
2541 สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ไดประทานนาม “ราชนครินทร ” สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อเปน

145
สถาบันราชภัฏราชนครินทร คณะวิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจดานการเรียน
การสอนตามปกติ โดยมีผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน เปนคณบดีจนถึง
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหสถาบันราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา
มีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางและผูบริหารของคณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานคณะจึงเปลี่ยนเปน สํานักงานคณบดี ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ
ยิ้มงาม ดํารงตําแหนงเปนคณบดีตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 1
มีนาคม 2552 และคณบดีคนปจจุบันคือ อาจารยชอมณี สุคันธิน
พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน
2.1 ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการใหโอกาสทางการศึกษาและวิจัยดานธุรกิจ เพื่อพัฒนาคน
พัฒนางาน พัฒนาวิชาการและพัฒนาทองถิ่น
2.2 วิสัยทัศนคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มุงผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติการมืออาชีพ และเปนที่ปรึกษา
ดานธุรกิจที่สถานประกอบการในทองถิ่นมีความเชื่อมั่นและยอมรับ
2.3 พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ
1. ผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติการมืออาชีพ
2. บริการวิชาการดานวิทยาการจัดการสูสังคมเพื่อการเรียนรู
3. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานดานวิทยาการจัดการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร
2.4 วัตถุประสงคคณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ ประสบการณและคุณลักษณะตาม
เจตนารมณของหลักสูตร
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะพื้นฐานทางดานวิทยาการจัดการ ภาษาและ
คอมพิวเตอรเพียงพอตอการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม รูตนเอง และเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการเปนศูนยกลางการบริหารจัดการ บริการ
ทางดานวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาทองถิ่น
5. เพื่อศึกษาพัฒนางานวิจัยทางดานวิทยาการจัดการ
6. เพื่อสรางเสริมบัณฑิตและบุคลากรในทองถิ่น ใหมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
7. เพื่อพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในทองถิ่นสามารถพัฒนาวิชาชีพ นําความรูไปสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงสรางการบริหารจัดการ
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผูชวยคณบดี

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ

คณะกรรมการดําเนินงาน

ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรม

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการ)

รองคณบดีวางแผนและพัฒนา

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการบัญชี)

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)

หัวหนาสํานักงานคณบดี

รองคณบดีวิชาการ
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4. หลักสูตร /สาขาวิชาที่เปดสอน
คณะวิทยาการจัดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปการศึกษา 2552 มีจํานวน
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร
ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตร /สาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
รวม

รวม

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1
6

-

-

1
6

5. คณาจารยและบุลากร
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยจํานวน 41 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุนจํานวน 8 คน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
5.1 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณาจารย
อาจารยประจํา
23
4
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
10
อาจารยอัตราจาง
1
3
รวม
1
36
4
บุคลากรสายสนับสนุน

รวม
27
10
4
41
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
รวม

8
8

-

-

8
8

5.2 จํานวนอาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย

อาจารยประจํา
23
4
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ)
อาจารยอัตราจาง
รวม
23
4
หมายเหตุ จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานแยกดังนี้
1. อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 39 คน
(ลาศึกษาตอ จํานวน 1 คน, ปฏิบัติงานนอยกวา 6 เดือน จํานวน 1 คน,
ปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน จํานวน 2 คน)
2. อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 40 คน
(ปฏิบัติงานนอยกวา 6 เดือน จํานวน 1 คน, ปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไปแต
ไมถึง 9 เดือน จํานวน 2 คน)

6. นักศึกษา
ภาคปกติ
สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การจัดการ
การจัดการการคลัง
รวม

ป1

ป 2 ป 3 ป 4

รวม

28
29
26
40
34
46
38
241

33
30
26
62
17
32
200

157
108
114
205
96
123
38
841

58
22
40
40
19
13
192

38
27
22
63
26
32
208

ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
2 ป
4 ป
283
283

389
433
238
259
26
6
2,100
45
3,496

รวม
389
433
238
259
283
26
6
2,100
45
3,779

รวม

27
27
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7. งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณแผนดินบริการวิชาการ
งบประมาณ บ.กศ.
งบประมาณ กศ.พท.
เงินทุนวิจัยภายใน
เงินทุนวิจัยภายนอก
รวม

ยอดจัดสรร (ตั้ง)
ยอดดําเนินการ (ใช
จริง)
ทั้งหมด
งบดําเนินการ
798,700.00
798,700.00
798,699.25
470,000.00
470,000.00
444,990.00
2,187,200.00
2,058,200.00
1,050,673.40
4,783,711.00
3,859,611.00
2,207,387.30
150,000.00
800,000.00
9,189,611.00
7,186,511.00
4,501,749.95

8. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการไดใหความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดถือตามนโยบาย
ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย
นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางชัดเจน โดยกําหนดไวแลวในนโยบาย ขอที่ 1 ของมหาวิทยาลัยวา “มุงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระกับสูมาตรฐานของสถาบัน อุดมศึกษา”
2. ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือ ในการ
รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเนนหลักการของการใหคณะ สํานัก สถาบัน และ
ศูนย พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอม
ที่จะใหหนวยงานภายนอกเขาไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพ
3. สงเสริมใหคณะ สํานัก สถาบัน และศูนยจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้นภายในหนวยงาน โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และเปนผูใหคําปรึกษา
ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สํานัก
สถาบัน และศูนยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ สํานัก สถาบัน และศูนยดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางมีระบบ โดยใชงบประมาณตามความจําเปน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ สํานัก สถาบัน และศูนยเผยแพรกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ไดดําเนินการไปแลวอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงาน
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6. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สํานัก สถาบัน และศูนย
ผลผลิตทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรตองการ
ผลผลิตทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หมายถึง ผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภาระหนาที่อื่น ๆ ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง “คุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวา มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด
มหาวิทยาลัยไดกําหนดผลผลิตทางการศึกษาไว 3 ประการ ดังนี้
1. คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
1.1 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค
1.2 มีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารได
1.3 มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 มีความรู และมีทักษะขั้นสูงในวิชาชีพ
1.5 มีความสามารถในการศึกษา คนควา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
1.6 มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ และสูงาน
1.7 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.8 มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย เปนผลงานวิจัยที่จัดทําโดยอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
จัดทําโดยอาจารย นักศึกษา และรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อใชพัฒนาทองถิ่น
2.2 หนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน เปนผลงานทางวิชาการที่
จัดทําขึ้น โดยอาจารยเพื่อใชในการเรียนการสอน
3. การบริการวิชาการ เปนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยเหลือสังคมและชุมชน รวมทั้งการเปนกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพ และกรรมการวิทยานิพนธใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะ
สํานัก สถาบัน และศูนย สามารถนํามาพิจารณาปรับใหเหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
ไดดังนี้
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1. การเรียนการสอน
การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและสาขาวิชา โดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหา ผูเรียน และสถานการณ รวมทั้งความพยายามที่จะเชื่อมโยงองคความรูสากลกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาเขาดวยกัน
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. ผูสอนมีการจัดทําแนวการสอน โดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการประเมินผล
2. ผูสอนมีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนของทุกหัวขอและมีความ
ทันสมัย
3. ผูสอนเนนการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน โดยใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน การ
เรียนอยางมีสวนรวม การเรียนโดยใชปญหา การบรรยาย การสัมมนา การสาธิต การสราง
สถานการณจําลอง
4. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนพัฒนาทักษะในการคิด มีการใชสมองอยางทั่วดาน เกิดความคิด
สรางสรรคเชิงบวก สามารถวิเคราะห วิพากษ แกไขปญหาและใชเหตุผล
5. ผูสอนมีการใชเทคโนโลยีการศึกษาประกอบการสอน เชน สื่อผสมทางการศึกษา
(Multimedia) การสอนทางอินเทอรเน็ต การสอนทางไกล เปนตน
6. ผูสอนสรางบรรยากาศใหผูเรียนสนใจและติดตามการเรียนไดอยางตอเนื่องและเกิดทัศนคติ
ที่ดี
7. ผูสอนมีการสอนแบบทีม มีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาจากภายนอกตามความ
จําเปน
8. ผูสอนชี้แนะแหลงวิทยาการตาง ๆ และสงเสริมใหผูเรียนสืบคนขอมูล และศึกษาดวย
ตนเอง
9. ผูสอนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการเรียนอยางสม่ําเสมอ
10. ผูสอนมีการมอบหมายงานหรือทดสอบ เพื่อวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาในทุกกระบวน
วิชาตามหลักของการวัดและประเมินผล
11. ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนและประเมินขอสอบ
12. ผูสอนมีการจัดตารางนัดหมายใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
13. ผูสอนมีการทบทวน ปรับปรุง เนื้อหาสาระของการสอนทุกป
14. ผูสอนมีการประเมินการสอนของตนเองทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอน อาจทําการประเมินโดยนักศึกษา เพื่อนรวมงานหรือคณะกรรมการ
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2. หลักสูตร
หลักสูตร หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาที่ชัดเจน แลวนํามาระบุรายวิชา
จัดกลุมรายวิชาและกําหนดขั้นตอนกอนหลังของเนื้อหาความรูของวิชาที่จัดเปนระบบ ภายใตกรอบ
ระยะเวลาและทรัพยากรที่กําหนด เพื่อสรางศักยภาพของนักศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ชัดเจนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในการเสนอหลักสูตรใหม การปรับปรุงหลักสูตร การ
ปดหลักสูตรและการเสนอวิชาใหม วิชาที่ปรับปรุงและปดสอน
2. หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณสมบัติของบัณฑิตอยาง
ชัดเจน
3. ผูบริหารและผูสอนมีความเขาใจในปรัชญา วัตถุประสงค และโครงสรางของหลักสูตรที่เปด
สอน
4. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
และการประสานงาน
5. คณะ สาขาวิชามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อ
กําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผนงบประมาณ วางแผนการจัดเตรียมการเรียนการสอน ทําแผน
พัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา สรรหาอาจารย จัดทํามาตรฐาน
สาขาวิชา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตอลดจนพัฒนากลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตร
6. การสรางหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตร ตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
รวมเปนกรรมการดวย
7. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาตองมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก
5 ป
8. มหาวิทยาลัย คณะ มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประชาสัมพันธ ใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. อาจารย
อาจารย หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน คือ การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารยตองมีพื้นฐานของการเปนคนดี และควรมีบทบาทที่
เดนในเรื่องการเปนนักวิชาการ นอกจากนั้น อาจารยตองมีหนาที่สนับสนุนและชวยเหลือกิจการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหงานดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ใหเกิดผลดี อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดแก อาจารยประจําที่เปนขาราชการ
และอาจารยพิเศษเต็มเวลา
พันธกิจของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
1. การสอน อาจารยทุกคนตองสอน โดยมีภาระงานสอนดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรื่องเกณฑการกําหนดภาระงานของคณาจารย พ.ศ. 2550
2. การผลิตผลงานทางวิชาการ มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนในสาขาวิชาอยางนอย 3
ปตอเรื่อง หรือการแตง หรือเรียบเรียงตํารา 5 ปตอเรื่อง หรือการผลิตสิ่งประดิษฐงานศิลปะ 5 ปตอ
ชิ้น
3. การวิจัย
3.1 มีการทําวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยประยุกตที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางนอย 2 ป
ตอเรื่อง
3.2 มีการวิจัยอยางตอเนื่อง
3.3 มีการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ อยางนอย 2 ปตอครั้ง
4. อาจารยพิจารณาทําภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอนตามความเหมาะสมดังนี้
4.1 การใหบริการวิชาการ
(1) รวมเปนกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และมหาวิทยาลัย
(2) มีการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน เปนวิทยากร เปนที่ปรึกษาใหบริการ
วิชาการทางวิชาชีพ เปนกรรมการจัดประชุมสัมมนา เปนตน
4.2 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
(1) รูจัก เขาใจ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอยางสม่ําเสมอ
(2) เห็นคุณคาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) รวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
4.3 การเปนอาจารยที่ปรึกษา ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาและ
จัดเวลาเพื่อพบนักศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 3 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง ตอนักศึกษา 1 กลุม
4.4 งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนยมอบหมาย เชน
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา หรือกรรมการตาง ๆ
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยมีระบบคัดเลือกและการไดมาของอาจารยใหม และการรับอาจารยโอนยาย
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหม และอาจารยรับโอนยายมา ดังนี้
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2.1 มีความรู ความสามารถ และประสบการณตรงสาขาวิชาที่รับมา
2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 มีบุคลิกภาพที่ดี
2.4 มีทัศนคติที่ดีตอการเปนครู และนักวิชาการ
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาทดลองงานของอาจารยใหม และอาจารยโอนยาย 6
เดือน ถึง 1 ป และมีการประเมินอยางจริงจัง มีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศแกอาจารยใหมและอาจารยที่รับโอนยาย ในเรื่องของ
มหาวิทยาลัย บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เปนอาจารยและสมาชิกของมหาวิทยาลัย
คณะ รวมทั้งทักษะของความเปนครู ไดแก การทําแผนการสอน การสอนแบบตาง ๆ การผลิต และ
เลือกใชสื่อ การวัดประเมินผล การเปนอาจารยที่ปรึกษา การเขียนโครงการวิจัยการทํางานเปนทีม
และคุณธรรม จริยธรรมครู
5. คณะมีการกําหนดพันธกิจ มอบหมายงานและคิดภาระงานใหอาจารยอยางเหมาะสม
6. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับตาง ๆ อยางชัดเจน
7. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและดําเนินการในการพัฒนากระบวนทัศนในการคิด วิธีการ
สอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยในรูปแบบตาง ๆ
เชน
7.1 การจัดประชุม/สัมมนา ประจําป
7.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารยไปเสนอผลงานวิจัย เขารวมประชุม
วิชาการ สงบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติ จัดพิมพตํารา เอกสารประกอบคําสอน
7.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
7.4 การจัดตั้ง “กองทุนราชนครินทร” เพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการ
7.5 การจัดการโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับ
ประเทศและตางประเทศ
8. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาอาจารย ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานพัฒนา
คุณวุฒิและประสบการณ โดยไปศึกษา ดูงาน ฝกอบรม ทั้งในประเทศและตางประเทศตามความ
เหมาะสม โดยมีการทบทวน ปรับแผนและมีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนอยางจริงจัง
9. มหาวิทยาลัยมีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทุกปในประเด็นตาง ๆ ไดแก
9.1 ผลงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการสอนและการวิจัย
9.2 คุณธรรม จริยธรรม
9.3 ความเปนครู
ผูประเมิน
1. ตนเอง
2. ผูบังคับบัญชา
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3. คณะกรรมการบริหารคณะ
โดยทั้งนี้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนดวย
10. คณะ สาขาวิชามีการประเมินผลการเรียนการสอนอยางมีระบบ
11. มหาวิทยาลัย/คณะมีการประกาศเกียรติคุณใหรางวัลแกอาจารยที่มีความสามารถในการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการหรือผูที่นําชื่อเสียงดานตางๆ สูมหาวิทยาลัย/คณะ
การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย เปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่องเกณฑการกําหนดภาระงานของคณาจารย ลงวันที่ 9
ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหอาจารยมีภาระงาน ไมนอยกวา 35 ภาระงาน/สัปดาห อาจารย
ตองทําการสอนประกอบกับงานอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.
นักศึกษา
นักศึกษา หมายถึง กลุมบุคคลเปาหมายที่มหาวิทยาลัยพิจารณาใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เปนผูที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาใหเปน
บุคคลที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและสาขาวิชาในดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณลักษณะที่สําคัญ
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพันธกิจของนักศึกษา ดังนี้
1.1 การเรียนตามหลักสูตร
1.2 การรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3 การรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ
1.4 การมีประสบการณทางวิชาการรวมกับอาจารย
1.5 การพบอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค
3. มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรมและโปรงใส
ระดับปริญญาตรี ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก/คัดเลือก ระดับบัณฑิตดําเนินการโดยการสอบ
คัดเลือก
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
คณะ หลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน กิจกรรมนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
และ
พันธกิจของนักศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
5. มหาวิทยาลัย คณะ จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาเปนนักศึกษา
โดยมหาวิทยาลัย คณะ มีการประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของ
อาจารย ที่ปรึกษาและแนวทางในการใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

156
6. คณะ และสาขาวิชา มีมาตรการในการติดตามและพัฒนาการเรียนของนักศึกษา และ
มีการดําเนินการใหนักศึกษาเรียนสําเร็จหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร และ
มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
7. มหาวิทยาลัย คณะ อาจารยที่ปรึกษามีระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
8. มหาวิทยาลัย คณะ มีการจัดปจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาสําหรับ
การปฏิบัติงานและการศึกษาตอ เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอมหาวิทยาลัย
9. คณะมีการติดตามการมีงานทําและความกาวหนาของบัณฑิต
5.
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษา
การวัดผลการศึกษา หมายถึง การระบุระดับความรู ความสามารถของผูเรียน โดยใช
เครื่องมือหรือวิธีการอยางมีหลักเกณฑ
สัมฤทธิ์ผลการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถของนักศึกษาที่เปนผลจากการเรียน
การสอนและการฝกอบรม
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ มีการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชัดเจน
และกําหนดไวลวงหนา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
2. อาจารยผูสอนมีการกําหนดระบบการประเมินผลชัดเจนและใหสอดคลองกับประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
3. วิชาเดียวกันที่เปดสอนหลายภาคการศึกษาใหใชระบบการวัดและประเมินผลเดียวกัน
4. อาจารยพิจารณาใชวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายวิธี เชน แบบฝกหัดการทํา
โครงการ การทดสอบ ความสม่ําเสมอในการเขาชั้นเรียน เปนตน
5. อาจารยตองมีความรู ความเขาใจทฤษฎีและหลักการวัดและประเมินผล และนําไปใช
ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยางเหมาะสมและมีการวัดความสามารถ
ของนักศึกษาทุกดาน
6. คณะ สาขาวิชา มีการตรวจทานและประเมินขอสอบกอนนําไปทดสอบนักศึกษา หรือ
มีการทบทวนขอสอบที่ใชแลว
7. คณะ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ ดําเนินการประชุมเพื่อรับรองผลการประเมินแตละ
วิชา
8. คณะ สาขาวิชา มีระบบการพัฒนาขอสอบที่มีคุณภาพของแตละวิชา
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9. คณะ สาขาวิชา มีการประเมินวิธีการวัดและประเมินผลของอาจารย
10. คณะ มีการจัดทําคูมือการวัดและประเมินผล
6. สื่อการสอน อุปกรณการศึกษาและวิจัย
สื่อการสอน อุปกรณการศึกษาและการวิจัย หมายถึง วัสดุ อุปกรณที่ใชเพื่อสนับสนุน
หรือดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ สนับสนุนการผลิต การจัดซื้อและพัฒนาสื่อการสอนและอุปกรณ
การศึกษาและวิจัย ใหมีความทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ โดยใชงบประมาณอยางประหยัด
2. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการผลิตและพัฒนา
สื่อการสอนรวมกับอาจารย ตลอดจนใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัย คณะ มีระบบขอมูลเกี่ยวกับสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษาและวิจัย
4. คณะ มีระบบการเก็บ การสืบคน และการบํารุงรักษาสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษา
และวิจัยที่เหมาะสม
5. คณะ จัดหาสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอและทันสมัยสอดคลองกับวิชา
และระดับการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย ทั้งในหองเรียน
หองปฏิบัติการ และสถานที่ที่นักศึกษาสามารถสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง
6. คณะ มีการจัดการและใหบริการสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษาและวิจัยเพื่อใหมี
การใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
7. คณะ มีการติดตามและประเมินผลการใชสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษาและวิจัย
อยางตอเนื่อง
8. คณะ จัดฝกอบรมและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนแหลง
รวมทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ ตํารา วารสาร รายงานวิจัย สิ่งตีพิมพ สไลด โปรแกรม
คอมพิวเตอร และอื่น ๆ รวมทั้งการใหบริการสืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองสนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษา
คนควา และการวิจัยของคณะ
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2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางเหมาะสม
และมีปริมาณไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพความทันสมัย
และสัดสวนในสาขาวิชาตาง ๆ
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการสอดคลองกับความตองการดาน
การเรียน การสอน การศึกษาคนควาวิจัย โดยเฉพาะการสืบคนดวยระบบอินเทอรเน็ต
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองจัดใหมีหองสําหรับอาจารยและนักศึกษา
เพื่อการคนควาอภิปราย เมื่อตองการใชทรัพยากรหองสมุดเปนสื่อ
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริการนอกเวลาราชการ เพื่อใหผูใชมีโอกาส
ไดใชทรัพยากรและบริการหองสมุดมากขึ้น
6. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานและใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน การคนควา การบริการ
วิชาการและการบริหารจัดการแกนักศึกษา บุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. มหาวิทยาลัยมีหนวยงาน และบุคลากรใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนชวยเหลือในการ
วางระบบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัย คณะ จัดฝกอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรและ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ติดตามพันธกิจความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. มหาวิทยาลัย คณะ มีเครือขายสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
8.

สภาพแวดลอมของการเรียนรู
สภาพแวดลอมของการเรียนรู ไดแก อาคาร สถานที่ และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยที่มี
การจัดระบบทั้งทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่สราง
บรรยากาศเชิงวิชาการ สงเสริมการเรียนรู และสรางวิถีชีวิตของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ จัดใหมีอาคารเรียนที่เหมาะสม ดังนี้
1.1 มีความจุ ขนาด ครุภัณฑพื้นที่ของหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม
สัมมนา หองพักอาจารย หองน้ํา หอพัก ฯลฯ อยางนอยตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
1.2 มีจํานวนเพียงพอ สามารถจัดการไดเหมาะสม
1.3 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการศึกษา ตามความตองการของ
หลักสูตร
1.4 มีแผนการใชประโยชนอยางคุมคาและชัดเจน
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1.5 มีการบํารุงรักษาที่ดี และมีแผนปรับปรุงที่ทันการและชัดเจน โดยมีการประเมิน
สภาพอาคารและหองตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
1.6 มีการประเมินผลการใชประโยชนจากอาคารอยางสม่ําเสมอ โดยผูใชอาคารและโดย
ผูรับผิดชอบเดียวกับอาคารและหองตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
2. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดพื้นที่บริการ ธุรการ และอาคาร
อื่น ๆ โดยใชหลักการเดียวกับอาคารตมความเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเปนสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
3.1 ดูแลสนาม ตนไม ถนน ไฟฟา และบริการอาคารตาง ๆ ใหเปนระเบียบสวยงาม
มีสภาพที่ดีเพียงพอ
3.2 จัดการจราจรภายในบริเวณใหมีความคลองตัว เปนระเบียบ
3.3 สรางวัฒนธรรมของการเดินเรียน ไปสอน
3.4 มีสถานที่พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย เลนกีฬาที่เพียงพอและเหมาะสม
3.5 มีบริเวณและบรรยากาศสําหรับการเลนดนตรี การทํางานศิลปะ หรือทํากิจกรรม
ผอนคลายที่สรางสรรค
4. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรในการบํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
5. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเสริมความรูที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษา
6. มีการประเมินอาคารเรียน อาคารอื่น ๆ และสถานที่ โดยบุคลากรกลุมตาง ๆ ของ
องคการอยางสม่ําเสมอ
9. งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา หมายถึง นโยบายและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ กําหนดและจัดให
นักศึกษาหรือใหนักศึกษาดําเนินการเอง เพื่อการพัฒนานักศึกษาอยางเปนองครวมใหมีคุณภาพสูงขึ้น
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงคหลักสูตรและโปรแกรมดานวิชาการ
วิชาชีพ และคุณลักษณะที่สําคัญ
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบพัฒนานักศึกษา โดยมีการ
ทํางานที่ประสานกับฝายวิชาการอยางใกลชิด
2. มหาวิทยาลัย คณะ จัดกิจกรรมนักศึกษาโดยคํานึงถึงการพัฒนานักศึกษา โดยใหเกิด
คุณลักษณะบัณฑิตอยางชัดเจนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. คณะจัดอาจารยที่ปรึกษาที่คอยใหคําปรึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนานักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา และกองบริการวิชาการจัดใหมีหนวยงานกลางที่ชวยประสาน
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4. มหาวิทยาลัย คณะ และกิจการนักศึกษา สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรนักศึกษา
สโมสร ชมรม โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาองคกรให เพื่อสงเสริมการทํางานเปนกลุม การพัฒนา
บุคลิกภาพ และความสมบูรณของการเปนบัณฑิต
5. มหาวิทยาลัย คณะ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่สรางสรรค และเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และของไทย ไมกอใหเกิดอันตราย สรางสามัคคี ทัศนคติที่ดี
และประหยัด
10. การวิจัย
การวิจัย เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบตอปญหาที่มุงศึกษา ดวยวิธีการที่มีระบบ
นาเชื่อถือ เพื่อกอใหเกิดความรูใหมที่เปนประโยชนในการพัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาแนวทางในเชิง
ปฏิบัติ โดยอาจเปนเปนการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต เพื่อนําไปสูการสรางและพัฒนาองค
ความรูหรือการแกปญหาและพัฒนางาน มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานวิจัย โดยมุงศึกษา คนควา
วิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม และประยุกตใชองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติได
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการรับผิดชอบการวิจัย การวางแผน การดําเนินงานที่สงเสริม
การวิจัย การจัดสรรงบประมาณ การกลั่นกรองโครงการและการแสวงหาแหลงทุน
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
4. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย การไปรวมประชุม ทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอก
6. มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีเครือขายขอมูลการวิจัยกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
7. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามเรงรัดงานวิจัย ที่ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
ภายนอก
11. การบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การทํากิจกรรม การถายทอดความรูและทักษะสู
ชุมชน หรือการใหบริการแกผูรับบริการกลุมตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ เชน การ
เปนวิทยากร การเปนที่ปรึกษา การใหบริการตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาชีพ เปนตน
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มหาวิทยาลัยใหความสําคัญโดยถือวา การบริการวิชาการแกทองถิ่น เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น
การบริการวิชาการ จึงเปนตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของการบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ความตองการของสังคม
2. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการจัดทําแผนโครงการ และจัดสรร
งบประมาณสําหรับการบริการวิชาการแกสังคมยางสอดคลองกับปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนยมีการดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การบริการวิชาการแกสังคมทุกป
5. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย สนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรในสังกัด
เห็นความสําคัญของการใหบริการแกสังคมและมีสวนรวมในโครงการตามสมควร
6. การใหบริการวิชาการแกสังคมตองทําอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม วิชาชีพ
และเปนแบบอยางแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
7. การใหบริการวิชาการแกสังคม ตองไมกระทบตอภาระงานหลักของหนวยงาน และควรมี
ความสัมพันธกับภาระหนาที่และนโยบายของหนวยงาน
8. การจัดการโครงการบริการวิชาการแกสังคมในบางโครงการ ควรคํานึงถึงความคุมทุนและ
นํามาซึ่งรายไดของมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่ดําเนินการตามสมควร
9. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการคิดภาระงานการใหบริการวิชาการ
แกสังคม ใหกับบุคลากรดวย
12. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เปนการดําเนินการใหการสนับสนุน ชวยเหลือ
หรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามแกเยาวชน นักศึกษา และประชาชน มหาวิทยาลัยจึงมีหนาที่ในการพัฒนา
รวบรวมและรักษารูปแบบที่ถูกตองของภูมิปญญาไทยและทองถิ่นในแขนงตาง ๆ ใหคงอยูใหเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในเชิงสรางสรรค และประยุกตภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีการบูร
ณาการตามความเหมาะสม มีการคนควาขอมูล ความเปนมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะสําคัญ
วิธีการ ขั้นตอน การจัดทํา วัสดุอุปกรณ เทคนิคตาง ๆ โดยกระตุนใหมีจิตสํานึก เห็นคุณคาและมี
สวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ เปนทั้งผูประพฤติ
ปฏิบัติและชี้นําใหผูอื่นปฏิบัติ
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แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการจัดทําแผน โครงการ และการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย
3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการดําเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกป
5. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย กระตุนใหบุคลากรในหนวยงานมีจิตสํานึก
และเห็นคุณคา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการชี้นํานักศึกษาและประชาชนใหมี
จิตสํานึก เห็นคุณคา อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศ
13. ระบบบริหารและผูบริหาร
ผูบริหาร ไดแก ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และศูนย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพันธกิจของผูบริหาร ไดแก
1.1 กําหนดวิสัยทัศน นโยบายและภารกิจขององคกร และทําแผนที่สอดคลอง
1.2 จัดแบงโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา และกําหนดงานบุคลากรที่ชัดเจน
1.3 บริหารจัดการองคกร วิชาการ วิจัย บุคลากร และทรัพยากร โดยใชแนวคิด
สมัยใหม ที่เหมาะสมกับสถานการณ และใหอาจารย บุคลากร มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
1.4 แสวงหา จัดสรรและใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ
1.6 พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่องและมีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม
1.7 ติดตามและประเมินผลการทํางานของบุคลากรทุก 6 เดือน
1.8 ติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานทุก 6 เดือน
1.9 ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงานกับอาจารยและบุคลากร ตามกําหนดการ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบสถานภาพ นโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน
และศูนย ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองคกร
1.10 จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ
1.11 จัดทํารายงานประจําป
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2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดคุณสมบัติและวิธีการไดมาซึ่งผูบริหารระดับตาง ๆ
3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการดําเนินการสรรหาผูบริหารระดับ
ตาง ๆ ตามขอบังคับอยางโปรงใส
4. มีการประเมินผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และศูนย ทุกป โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยใน
ประเด็นตาง ๆ ไดแก
4.1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนงานที่ใหไว เมื่อเริ่มรับตําแหนงจากขอมูล
ที่ผูบริหารรายงานเองและฐานขอมูลอื่นที่คณะกรรมการอาจไดมา
4.2 ประเมินผลกระทบตอระดับความยอมรับภายในและภายนอกองคกร
4.3 ประเมินศักยภาพของผูบริหาร ที่จะสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จในชวงตอไป
5. มีการประเมินผูบริหารในคณะ ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารคณะ และแจงผล
การประเมินใหทราบ ทั้งนี้ใหใชแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
6. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผูบริหารดานวิสัยทัศน การบริหารจัดการ ภาวะผูนํา
มนุษยสัมพันธ การสื่อสาร คุณธรรม และจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ
14. บุคลากร
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคลากรอัตราจาง สายสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพันธกิจของบุคลากร ดังนี้
1.1 มีเวลาปฏิบัติงานคิดเปน 35 ชั่วโมง/สัปดาห
1.2 มีผลงานเฉพาะเรื่อง
1.3 มีจิตสํานึกในการบริการ
1.4 ตองอุทิศตนและทุมเทในการทํางานใหกับองคกร
1.5 มีความสามารถในการทํางาน และการมีศักยภาพที่จะพัฒนา
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรที่รับใหม ดังนี้
2.1 มีวุฒิตรงตามภาระหนาที่
2.2 มีความรูและมีทักษะในงานหลักที่จะตองปฏิบัติ
2.3 มีทัศนคติที่ดีตอองคกรและมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2.4 มีศักยภาพที่จะพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยมีระบบคัดเลือกและการไดมาของบุคลากรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงาน และหนาที่ที่รับผิดชอบ (
Job Description) ที่สําคัญของ
บุคลากรชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจงกับงานที่มอบหมาย โดยเขียนเปนลายลักษณอักษร
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5. มหาวิทยาลัยมีแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ไดแก
5.1 สรางโอกาสใหความสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการขององคกรของ
สังคมทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ภาระหนาที่หลักของบุคลากร
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถ อันจะเอื้อประโยชนตอการ
ปฏิบัติภาระหนาที่หลักและการพัฒนาองคกรโดยรวม ตลอดจนทักษะทันสมัยที่จําเปน เชน ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
5.3 ปลูกฝงจิตสํานึกในการใหบริการ การรับผิดชอบตอองคกร สังคม และประเทศชาติ
มีการปลูกฝงและเนนหนาที่การใหบริการ สนับสนุน และสงเสริมภารกิจหลักขององคกร
5.4 สนับสนุนใหขาราชการมีแนวทางการเติบโตในสายงานของตน
6. มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกปในประเด็นตาง ๆ
ของพันธกิจ
วิธีการประเมิน 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะแตละบุคคล
2. ประเมินผลงานของหนวยงานยอยที่บุคคลสังกัดอยูในภาพรวม
ผูประเมิน 1. ผูรับบริการโดยตรง
2. ผูบังคับบัญชา
7. มหาวิทยาลัยมีประกาศเกียรติคุณหรือใหรางวัลแกบุคลากรที่ไดรับการประเมินวา
มีประสิทธิภาพในการทํางาน
15. งบประมาณ
งบประมาณ ไดแก งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณที่ได
จากแหลงรายไดอื่น
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการจัดทํางบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจายที่ชัดเจน
2.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมี
ความคลองตัวและตรวจสอบได
3.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย มีการแสวงหารายไดเพิ่มเติมจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน
4.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวด
งบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไปอยางมีเหตุมีผลและสอดคลองกับงบประมาณรายรับ
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5.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดสรรงบประมาณการใชจาย
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน คุณภาพการวิจัย คุณภาพการบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร เพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
6.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดสรรงบประมาณรายจายตาม
ความสําคัญกอนหลัง หากมีการจัดสรรการใชจายในโครงการเพื่อแสวงหารายไดอื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดิน พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปตัวเงินในลักษณะโครงการ
เลี้ยงตัวเองได เพื่อตอบสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและการวิจัย โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
7.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดใหมีการประเมินผลงบประมาณดาน
รายรับโดยเปรียบเทียบกับประมาณการและเปาหมายที่วางไว
8.
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย จัดใหมีการตรวจสอบ การรายงานผล
และประเมินผลการใชจายงบประมาณ โดยใชเงินงบประมาณเปนกลไกอันสําคัญที่ทําใหหนวยงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหแนใจวางบประมาณดานรายรับ รายจาย ไมเกิดการรั่วไหล
ทุจริต ฉอโกง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่กําหนดไว
9.
มหาวิทยาลัย คณะ มีการคิดคาใชจายในการจัดการศึกษา/คน/ป (unit cost) ของแตละ
สาขาวิชา
16. ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ระบบควบคุมมาตรฐาน หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพื่อควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา ที่มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยผูบริหารทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของรวมกัน
มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง มีกลไกการดําเนินงาน
มีการกําหนดมาตรฐาน ดัชนีชี้วัด ฐานขอมูลและเครือขายขอมูล มีเครื่องมือวัดตีคา มีการตรวจสอบ
ติดตามผลและประเมินคุณภาพ มีการรายงานผลและมีการนําขอมูลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หนวยงานอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชและความคาดหวังของสังคม
กลไกการควบคุมมาตรฐาน หมายถึง กระบวนการ และมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมคุณภาพ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย ตั้งหนวยงานใหมรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือมอบหมายใหหนวยงานและบุคลากรที่มีอยูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้นอีกงานหนึ่ง
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3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนยตั้งกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับองคกร โดยควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกองคกรรวมเปนกรรมการดวย
4. คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย กําหนดนโยบายและพัฒนาแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบการรายงาน
7. มหาวิทยาลัยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและประเมิน คณะ สํานัก
และสถาบัน
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ
และใหขอมูลปอนกลับ
10. มหาวิทยาลัย มีการติดตามผล และประเมินผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก สถาบัน
และศูนย เปนระยะ
11. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนย ทําวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
12. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการทํารายงาน และจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยประจําปเพื่อการเผยแพร
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับตาง ๆ ไดแก
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีฝายวางแผน รองประธานกรรมการ
1.3 รองอธิการบดีทุกสายงาน กรรมการ
1.4 ผูชวยอธิการบดีทุกสายงาน กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
1.6 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
2. กรรมการดําเนินงาน
2.1 รองอธิการบดีฝายวางแผน กรรมการที่ปรึกษา
2.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการที่ปรึกษา
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2.2 หัวหนางานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2.3 คณบดีทุกคณะ กรรมการ
2.4 ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และศูนย กรรมการ
2.5 รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
2.6 รองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และศูนย
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
2.7 เจาหนาที่งานมาตรฐานฯ กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
3. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ สํานัก สถาบัน และ
ศูนย ไดแก
1. คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย กรรมการ
3. ประธานสาขาวิชา หัวหนางาน กรรมการ
4. รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย
ที่ดูแลงานประกันคุณภาพของคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. จัดทําขอกําหนดการควบคุมคุณภาพในปจจัยที่เกี่ยวของ ดําเนินการใหมีการ
ปฏิบัติตามการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในคณะและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (
Self Assessment Report)
3. เตรียมความพรอมเพื่อขอรับการประเมินและตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก
กระบวนการการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม มีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 รวมทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนฐาน ใน
การกําหนดเปาหมายและแนวทางเพื่อพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
มาตรฐานยิ่งขึ้น
จากการตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการในระดับตางๆ เพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา สังกัดกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยที่รับการตรวจประเมิน
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คุณภาพภายใน จํานวน 11 หนวยงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษาทุกป เพื่อสรางวัฒนธรรมดานการประกันคุณภาพการดําเนินงานของทุกหนวยงาน และ
พรอมรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ทั้งนี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อใหครอบคลุมกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมี
การบูรณาการตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สํานักงาน ก.พ.ร. และตัว
บงชี้ที่แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการขางตนบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงค นอกจาก
มหาวิทยาลัยตองสรางความรู ความเขาใจในระบบและกลการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
แลว มหาวิทยาลัยยังเห็นความสําคัญของการจัดเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพที่ตองเปนไปอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ จึงไดนําระบบฐานขอมูลสําหรับการบริหารจัดการของคณะ หรือ
FIS
(Faculty Information System) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสารสนเทศดานการประกันคุณภาพมาใชในการ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการการสรางระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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กระบวนการสรางคุณคาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

อบรม/ประชุม/ใหความรูและประชาสัมพันธ
การประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยงาน /มหาวิทยาลัย จัดทํา SAR

- แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา
- จัดอบรมใหความรูเรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร และนักศึกษา
- ประชาสัมพันธการดําเนินงานประกัน
คณภาพการศึกษา
- พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน ปรัชญา วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย
- จัดทําคูมือการประกันคุณภาพฯ

ั ํ

ป

ิ

หนวยงานบันทึก
ขอมูลใน FIS

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบ CHE QA Online
System

หนวยงานรับทราบผลการประเมินและนําไปปรับปรุง

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามีผูเกี่ยวของหลัก คือ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และศูนยของหนวยงาน โดยมี
คณะทํางานประกันคุณภาพระดับสถาบันเปนผูดําเนินการและประสานงานตามขั้นตอนของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอน
หนวยงาน
กิจกรรม
ขั้นที่ 1 - แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาระดับหนวยงาน
ทําความเขาใจ
ขั้นที่ 2 - ถายทอดความรูและประชาสัมพันธเรื่อง - จัดอบรม/ประชุม/ใหความรูเรื่องการประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร คุณภาพการศึกษา
ในสังกัดหนวยงาน
ขั้นที่ 3 - พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
- จัดประชุมพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการ
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองและ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
ครอบคลุมกับพันธกิจของหนวยงานและ
เกณฑมาตรฐานและครอบคลุมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 4 - จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา - จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
- อบรมสรางความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายใน
ขั้นที่ 5 - เก็บขอมูลและจัดทํา SAR โดยใช
- บันทึกขอมูลใน FIS
เทคโนโลยีสารสนเทศ (FIS) ชวยในการ
- กําหนดรูปแบบ SAR
จัดเก็บขอมูล
- จัดทํารายงานผาน CHE QA Online
- ทําคูมือกรรมการประเมิน
- แตงตั้งกรรมการประเมิน
- อบรมกรรมการประเมิน โดยตรวจประเมิน
ผาน CHE QA Online
ขั้นที่ 6 - สง SAR เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพ - จัดตารางการประเมินหนวยงาน
ภายในและเตรียมพรอมรอรับการประเมิน - จัดเอกสารกลางพรอมรับการประเมิน
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ขั้นตอนการดําเนินการ (ตอ)
ขั้นตอน
หนวยงาน
ขั้นที่ 6 (ตอ)
ขั้นที่ 7

ขั้นที่ 8

ขั้นที่ 9

ขั้นที่ 10

ขั้นที่ 11

ขั้นที่ 12

กิจกรรม
- กรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก
เอกสาร และจาก CHE QA Online
- คณะกรรมการเขาประเมินคุณภาพภายใน
และประชุมผูบริหารเพื่อรับทราบผล

- รับการประเมินคุณภาพภายใน และ
รับทราบผลการประเมินระดับ
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
- รับทราบรายงานการประเมินผล
- จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย และ
ภายในรวมทุกหนวยงาน
นําไปปรับปรุง
- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
- นําเสนอผลรายงานการประเมินตอ
ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน - รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําSAR ระดับ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจาก FIS เพื่อ
เตรียมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- สง SAR เพื่อขอรับการประเมิน - จัดทํารายงานผาน CHE QA Online
คุณภาพภายนอก
- ประชุมสรางความเขาใจเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับการประเมิน
- รับการประเมินคุณภาพภายนอก
- กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
และรับทราบผลการประเมิน
ประเมินจากเอกสารและจากCHE QA
Online
- ประชุมผูบริหารเพื่อรับทราบผล
- รับทราบผลการประเมินและนําไป - ประชุมทบทวนการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง
ภายในเพื่อนําไปปรับปรุงหนวยงาน
- นําผลการประเมินเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
- สงรายงานผลการประเมินตอ สกอ.
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กระบวนการใชเทคโนโลยีดานการประกันคุณภาพ
ลําดับที่

ผังกระบวนการ
จัดทํา SAR
ประเมินภาระงาน
ไมใช

มีปญหาการรายงาน
ใช
วิเคราะหเหตุแหงปญหา

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพ (FIS)
แตงตั้งและอบรมคณะทํางาน
จัดทําคูมือและอบรมการใชระบบ
ผูบันทึก บันทึกขอมูลเปนปจจุบัน
และถูกตอง

ใช

มีปญหาการบันทึกขอมูล

ไมใช
บุคลากร ผูบริหารเขาใชระบบเพื่อดูขอมูล

ไมใช

ขอมูลถูกตอง

ใช
จัดทํา SAR
ประเมินภาระงาน

รายละเอียดงาน
- ตองจัดทํา SAR เสนอตอ ก.พ.ร. สมศ.
สกอ. คณะกรรมการประเมินภายใน
- ประเมินภาระงานของบุคลากร โดยลด
เวลาและคาใชจายในการจัดทําเอกสาร
- ความยุงยากของการคนหาผลงานและ
หลักฐาน

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

- ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลที่ดี
- จัดจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานประกันคุณภาพใหครอบคลุมการรายงาน
ของทุกหนวยงาน รวมทั้งใชในการบริหาร
และการวางแผนงานของมหาวิทยาลัย
- แตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบ
- ทําความเขาใจกับผูใชระบบทุกกลุมโดยการ
อบรมใหความรูเรื่องระบบและจัดทําคูมือการ
ใชงาน
- บันทึกขอมูลในอดีตถึงปจจุบัน
- ประชุมคณะทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทราบปญหาและแกไขใหการบันทึกขอมูล
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ

งานพัสดุ

- บุคลากร ผูบริหารสามารถดูขอมูลของ
ตนเองและภาพรวมของมหาวิทยาลัยได
- บุคลากร ผูบริหาร ตรวจสอบขอมูลสวน
บุคคลใหถูกตอง
- จัดทํา SAR เสนอตอ ก.พ.ร. สมศ. สกอ.
คณะกรรมการประเมินภายใน
- ประเมินภาระงาน / ผลงานบุคลากร

บุคลากร ทุก
คน
บุคลากร ทุก
คน

- รองอธิการบดี
วางแผนฯ
- ผูบันทึกขอมูล
- ผูตรวจสอบ
- รองอธิการบดี
วางแผนฯ
- ผูบันทึกขอมูล
- ผูตรวจสอบ

คณะกรรมการ
จัดทํา SAR
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
เทียบกับเกณฑมาตรฐานและเปาหมาย ปการศึกษา 2552
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 31 กันยายน 2552)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง
กันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
รอบปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
ระดับที่ 1 คณะมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค และไดเผยแพร ให
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและประชาชน ทั่วไปทราบ ซึ่งพิจารณาไดจาก Website ของคณะฯ
(เอกสารหมายเลข 1-1.1-1.1) และในปงบประมาณ 2552 คณะมีแผนที่จะดําเนินการทบทวนปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค โดยจัดเปนโครงการสัมมนาปรับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของคณะ
(เอกสารหมายเลข 1-1.1-1.2)
ระดับที่ 2 คณะมีกระบวนการพัฒนากลยุทธโดยใหมีการสัมมนาปรับแผนเปนประจําทุกปและ
เปนการดําเนินการรวมกันของบุคลากรทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ โดยจัดทํา
เปนแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 2551-2554 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-2.1) นอกจากนี้ยังได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2551-2554 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-2.2) ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 (เอกสารหมายเลข 1-1.1 -2.3) ที่สอดคลองกับภารกิจหลัก
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรชาติ
ระดับที่ 3 คณะมีการกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ4 ป และมีการ
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
2552 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานเพื่อวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน
(เอกสาร
หมายเลข 1-1.1-3.1)
ระดับที่ 4 คณะไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ครบทุก
ภารกิจ คือ มีการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพิจารณาไดจากรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(เอกสารหมายเลข 1-1.1-4.1) รายงานประจําป 2552 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-4.2) และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 1-1.1-4.3)
ระดับที่ 5 คณะไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ จาก
คณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก อยางนอยปละ 2 ครั้ง ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ก.พ.ร.) รอบ 6 เดือน รอบ 9
เดือน และรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ 2552 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-5.1)
2. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานมหาวิทยาลัย (Audit Committee) รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ
2552 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-5.2)
ระดับที่ 6 คณะไดดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง กลยุทธ แผนการดําเนินงาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน สภาพการณปจจุบันและ
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แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ โดยคณะไดจัดโครงการปรับแผนพัฒนาคณะฯ ในปงบประมาณ
2552 และตอเนื่องในปงบประมาณ 2553 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-6.1)
ระดับที่ 7 คณะไดนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหของคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 (เอกสารหมายเลข 1-1.1-7.1) มาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ” ไวที่ ระดับ 7
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
1-1.1-1.1
เอกสารหนา Website ของคณะวิทยาการจัดการ www.mns.rru.ac.th
1-1.1-1.2
โครงการสัมมนาปรับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของคณะฯประจําปงบประมาณ 2552
1-1.1-2.1
แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ป 2551-2554
1-1.1-2.2
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะวิทยาการจัดการ ป 2551-2554
1-1.1-2.3
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการประจําปงบประมาณ 2552
1-1.1-3.1
เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2552
1-1.1-4.1
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2552
1-1.1-4.2
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552
1-1.1-4.3
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ของปงบประมาณ 2552
1-1.1-5.1
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2552
1-1.1-5.2
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัย (Audit Committee) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ประจําปงบประมาณ 2552
1-1.1-6.1 โครงการทบทวนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ
2553
1-1.1-7.1 ผลการประเมินและผลการวิเคราะหของคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา
2551
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 31 กันยายน 2552)

สูตรการคํานวณ :
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

X 100

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2552 ทั้งงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดภาคปกติ และงบประมาณเงินรายได
ภาคพิเศษ โดยมีโครงการทั้งหมด 37 โครงการ มีกิจกรรมทั้งสิ้น 103 กิจกรรม พบวาบรรลุ
เปาหมายจํานวน 63 กิจกรรม ดังนั้นการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดคิดเปน
รอยละ 61.17
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด” ไวที่ รอยละ 75
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
1-1.2-1 เอกสารสรุปการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปงบประมาณ
2552
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1-1.2-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
1-1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 2552
1-1.2-4 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2552

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรรอยละ
ของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานที่ระดับ 6 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.ดังนี้
ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรที่จะเปดใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะ
จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 6 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2-2.1-1.1 , 2-2.1-1.2)
ระดับที่ 2 คณะกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิต ทุกหลักสูตรโดยมอบหมายใหสาขาวิชาใน
แตละหลักสูตรเปนผูกําหนดและเสนอใหคณะกรรมการวางแผนของคณะพิจารณากอนนําเสนอเปน
แผนของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2-2.1-2.1)
ระดับที่ 3 คณะโดยสาขาวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตรเตรียมความพรอมใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงตองเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 2-2.1-3.1 , 2-2.1-3.2)
ระดับที่ 4 คณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา โดย
นําขอมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อวิเคราะหขอมูลบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา (เอกสารหมายเลข 2-2.1-4.1)
ระดับที่ 5 คณะไดมอบหมายใหสาขาวิชาที่รับผิดชอบเปดสอนในหลักสูตรตางๆ ทบทวนผล
การดําเนินงาน โดยใหศึกษาจากผลการประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ แลวนําเสนอ
แผนพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2-2.1-5.1)
ระดับที่ 6 หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการทั้ง 6 หลักสูตร ไดรับการรับรอง/เห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2-2.1-6.1 , 2-2.1-6.2, 2-2.1-6.3, 2-2.16.4, 2-2.1-6.5, 2-2.1-6.6, 2-2.1-6.7)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ไวที่ ระดับ 6
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

“ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไก

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

179
รายการหลักฐาน
2-2.1-1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
2-2.1-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
แผนการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
2-2.1-2.1
2-2.1-3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2-2.1-3.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
2-2.1-4.1 รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรงและไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552 (www.job.mua.go.th)
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
2-2.1-5.1
2-2.1-6.1 เอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2-2.1-6.2 เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
2-2.1-6.3 เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2-2.1-6.4 เอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2-2.1-6.5 เอกสารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2-2.1-6.6 เอกสารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
2-2.1-6.7 หนังสือรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ

: รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการ ของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ.ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร คณะจัดโครงการพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดยใหความรูดานการเขียนแผนการสอนประจําวิชา การเขียนแผนการสอนประจําบท การเขียน
เนื้อหาประจําบท การเขียนอางอิง การเขียนบรรณานุกรม (เอกสารหมายเลข 2-2.2-1.1)
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2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานมนุษยสัมพันธใน
องคการของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเขารวมสัมมนาการขายตรง :
นวัตกรรมการตลาดแหงอนาคตครั้งที่ 2 สาขาวิชาการจัดการจัดศึกษาดูงาน ณ สํานักพิมพ
หนังสือพิมพไทยรัฐ สาขาวิชานิเทศศาสตรจัดแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีจัด
โครงการเสริมทักษะการใชเครื่องคํานวณสําหรับนักศึกษาภาคปกติ (เอกสารหมายเลข 2-2.2-2.1, 22.2-2.2, 2-2.2-2.3, 2-2.2-2.4, 2-2.2-2.5, 2-2.2-2.6)
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชน การ
นําเสนอโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอ (เอกสารหมายเลข 2-2.2-3.1 , 2-2.2-3.2)
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน สาขาวิชาการจัดการมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมคอมพิวเตอร
ใหกับนักศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ (เอกสารหมายเลข 2-2.2-4.1)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ทุกหลักสูตรและทุกรายวิชามีการแจงเกณฑการใหคะแนนใหกับ
นักศึกษาทราบ (เอกสารหมายเลข 2-2.2-5.1)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินอาจารยผูสอนมาจากระบบทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งผลที่ไดเปนการประเมินจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ (เอกสาร
หมายเลข 2-2.2-6.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ” ไวที่ ระดับ 7

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

“ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการ

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
2-2.2-1.1
โครงการพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2-2.2-2.1
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานมนุษยสัมพันธในองคการของนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2-2.2-2.2
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ
2-2.2-2.3
โครงการสัมมนาการขายตรง : นวัตกรรมการตลาดแหงอนาคตครั้งที่ 2
2-2.2-2.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาดูงาน ณ สํานักพิมพหนังสือพิมพไทยรัฐ
2-2.2-2.5
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร เรื่องการจัดแสดงผลงาน
นักศึกษา
2-2.2-2.6
โครงการเสริมทักษะการใชเครื่องคํานวณสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
2-2.2-3.1
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
2-2.2-3.2
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การบริหารการผลิต
2-2.2-4.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (อบรมคอมพิวเตอร)
2-2.2-5.1
ประมวลรายวิชา
2-2.2-6.1
ระบบทะเบียนและประมวลผล
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:

กระบวนการ

: รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ.ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร และแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (เอกสารหมายเลข 2-2.3-1.1 , 2-2.3-1.2)
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2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร สาขาวิชาการตลาดเชิญวิทยากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาดมาใหความรูกับนักศึกษาในหัวขอ สมรรถนะของนักการตลาดรุน
ใหม (เอกสารหมายเลข 2-2.3-2.1 , 2-2.3-2.2) สาขาวิชาการจัดการนํานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ
บริษัท ซี พี คาปลีกและการตลาด จํากัด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการทีมงานในองคการ (เอกสารหมายเลข 2-2.3-2.3 , 2-2.3-2.4) สาขาวิชานิเทศศาสตรเชิญ
ผูเชี่ยวชาญดานการถายภาพและภาพยนตรมาใหความรูและประสบการณตรง และฝกใหนักศึกษา
ปฏิบัติ นําเสนอผลงานกลุมและนําผลงานจัดแสดง (เอกสารหมายเลข 2-2.3-2.5)
สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจจัดใหนักศึกษาทําโครงงานทางคอมพิวเตอร เชน การสรางเว็บไซดใหหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งจะทําใหนักศึกษาและชุมชนเกิดความรวมมือกัน (เอกสารหมายเลข 2-2.3-2.6)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจัดโครงการอบรม
มัคคุเทศกทั่วไปตางประเทศ (เพิ่มเติมความรู) (เอกสารหมายเลข 2-2.3-3.1)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร สาขาวิชาการเงินและการบัญชีจัดโครงการเสริม
ทักษะการใชเครื่องคํานวณสําหรับนักศึกษาภาคปกติ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูและมีการ
ประเมินการเรียนการสอน ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2-2.3-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม ” ไวที่ ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.3-1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
2-2.3-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
2-2.3-2.1
หนังสือเชิญวิทยากร เรื่อง สมรรถนะของนักการตลาดรุนใหม
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2-2.3-2.2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
เรื่อง สมรรถนะของนักการตลาดรุนใหม
2-2.3-2.3 แนวการสอนรายวิชา การจัดการทีมงานในองคการ
2-2.3-2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เรื่อง ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
2-2.3-2.5
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
2-2.3-2.6 เลมโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2-2.3-3.1
โครงการอบรมมัคคุเทศกทั่วไปตางประเทศ (เพิ่มเติมความรู)
2-2.3-4.1
โครงการเสริมทักษะการใชเครื่องคํานวณสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:

ปจจัยนําเขา

: รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
≥+10% หรือ ≤ -10 %
ของเกณฑมาตรฐาน

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

คะแนน 3
(-5.99) -5.99 %
ของเกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2552 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของนักศึกษาภาคปกติ เทากับ 608.72
FTES จํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2552
เทากับ 39 คน (ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) ดังนั้นจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา คิดเปน - 37.57 % ของเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานของFTES ระดับ
จํานวนนักศึกษาเต็ม
ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา เวลาเทียบเทา (FTES)
ภาคปกติ
25 : 1
608.72
FTES รวมตออาจารยประจําเต็มเวลา เทากับ
หมายเหตุ : FTES ปการศึกษา 2552 คํานวณโดยกองนโยบายและแผน
ภาค

จํานวนอาจารยประจํา
เต็มเวลาเทียบเทา
39
15.61

วิธีคํานวณ
รอยละของความแตกตาง= {จํานวน FTES ตออาจารยประจําของคณะ - เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย} x 100
เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย
= [{15.61- 25} x 100] / 25
= - 37.57 %
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่ -10% ถึง +10% ตามเกณฑ สกอ.
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.4-1 ตารางสรุปรายวิชาที่เปดสอนของคณะวิทยาการจัดการในภาคเรียนที่
1/2552 และ
2/2552
2-2.4-2
ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2552
2-2.4-3 ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา คณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา 255
2
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ
20-29 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวา รอยละ 5

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 41 คน
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) โดยมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน คิดเปนรอยละ 9.76 ปริญญาโท 36 คน
คิดเปนรอยละ 87.80 ปริญญาตรี 1 คน คิดเปนรอยละ 2.44
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของ
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา” ไวที่
ปริญญาเอกรอยละ 12 ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
1 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
2-2.5-1
ตารางแสดงรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา ประจําปการศึกษา 2552
2-2.5-2
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามสาขาวิชา
ปการศึกษา
2552
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39 หรือ ผูดํารง
ตําแหนงระดับผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูระหวางรอยละ 4059 แตผูดํารงตําแหนง ระดับ
รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10

คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 40 - 59 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
หรือ 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ
ผศ. รศ. และศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 41 คน
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) มีอาจารยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 คน คิดเปนรอยละ 9.76
ไมมีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย”
ไวที่ ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยรวมกันรอยละ 35

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.6-1
ตารางแสดงรอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปการศึกษา 2552
2-2.6-2
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามสาขาวิชา
ปการศึกษา
2552
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:

กระบวนการ

: รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะมีผลงานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณอาจารย (เอกสารหมายเลข 2-2.7-1.1)
ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณอาจารย และคณะไดดําเนินการดังนี้
1. จัดสงคูมือจรรยาบรรณอาจารย ใหอาจารยของคณะ
(เอกสารหมายเลข 2-2.7-2.1)
2. มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษประเมินผลอาจารยผูสอนทุกรายวิชาทุก
ภาคเรียนในระบบทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 2-2.7-2.2)
3.มหาวิทยาลัยจัดทําปฎิทินวิชาการและกําหนดการสงผลการเรียนใหผูสอนทราบทุกภาคเรียน
(เอกสารหมายเลข 2-2.7-2.3, 2-2.7-2.4)
ระดับที่ 3 คณะไดมีการกํากับดูแลอาจารยเพื่อใหปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข 2-2.7-3.1)
1.จัดทําบันทึกขอความถึงอาจารยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในตนภาคเรียน
2.มีการสุมตรวจการสอนของอาจารย โดยการถามจากนักศึกษา เจาหนาที่ และอาจารย อื่นๆ
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3.หากมีขอรองเรียนจากนักศึกษา ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และทางโทรศัพท คณะจะเชิญมา
ใหขอมูล เพื่อพิจารณาและใหความยุติธรรม ทั้งผูถูกรองเรียนและผูรองเรียน และอาจนําเรียนผูบริหารที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาทางแกไขรวมกัน
4.ในปลายภาคเรียน กอนสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยจะสงบันทึกขอความแจงกําหนดวัน
สงผลการเรียน คณะจะเผยแพรใหอาจารยทราบ ถาไมสามารถปฎิบัติได ตองทําบันทึกถึงคณะเพื่อ
พิจารณาเหตุผลตอไป
ระดับที่ 4 กรณีอาจารยปฎิบัติผิดเงื่อนไข / ขอตกลง / เกณฑ ของมหาวิทยาลัย
คณะจะดําเนินการ โดยทําบันทึกแจงอาจารยผูสอนใหทราบ และแกไขใหถูกตอง
(เอกสารหมายเลข 2-2.7-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย” ไวที่ ระดับ 3
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.7-1.1 คูมือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
2-2.7-2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เรื่องประกาศจรรยาบรรณอาจารย
2-2.7-2.2 แบบประเมินผลและสรุปประเมินผลอาจารยผูสอนภาคเรียนที่ 1/2552
และ 2/2552
2-2.7-2.3 บันทึกขอความการสงผลการเรียนของแตละภาคเรียน
2-2.7-2.4 ปฎิทินวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
2-2.7-3.1 บันทึกแจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนยมหาวิทยาลัย
2-2.7-4.1 บันทึกขอความแจงเตือนอาจารย ที่ปฎิบัติไมถูกตอง
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงาน 4 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. คณะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2-2.8-1.1) และคณะกรรมการ
งานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2-2.8-1.2) และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู
เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอน กลาวคือ คณะมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2-2.8-1.3) ซึ่งกําหนดใหใชเงินในโครงการดังกลาว 4 ดานเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข 2-2.8-1.4)
1. อาจารยตองเขารวมอบรมภายนอกดานการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย
1 ครั้งตอคนตอป
2. การไปศึกษาดูงานตามศาสตร
3. จางพิมพ ถายเอกสาร ฯลฯ สําหรับเอกสารประกอบการสอน หรืองานวิจัยที่
ไมไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
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4. จัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังมีการใหขาวสารดานการวิจัยแกคณาจารยอยางสม่ําเสมอ (เอกสาร
หมายเลข 2-2.8-1.5)
2. คณะมีกลไกที่จะใหอาจารยไดรับการกระตุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการวิจัย และจะ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการพัฒนางานวิจัยเปนประจํา (เอกสารหมายเลข22.8-2.1) ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดภาระงานของ
อาจารย (เอกสารหมายเลข 2-2.8-2.2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนางานวิจัยและวิชาการ
(เอกสารหมายเลข 2-2.8-2.3) และไดจัดทําระเบียบกองทุนฯดังกลาวขึ้น เพื่อบริหารงานวิจัยและ
วิชาการใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น (เอกสารหมายเลข 2-2.8-2.4)
3. คณะมีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้งจากภายในคณะ กลาวคือ คณะไดจัดสรรงบพัฒนา
รายบุคคลจํานวนหนึ่งเพื่องานวิจัยที่ไมไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยฯ และมหาวิทยาลัยโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสนับสนุนสงเสริมทุนอุดหนุนวิจัย โดยจะมีการประกาศผูที่ไดรับทุนอุดหนุน
วิจัยของอาจารยภายในมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข 2-2.8-3.1) นอกจากนี้คณะยัง
ไดสนับสนุนใหอาจารยรับทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก เชน ทุนอุดหนุนวิจัยจาก วช . สกอ.
และหนวยงานอื่นๆ เปนตน (เอกสารหมายเลข 2-2.8-3.2)
4. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดงานราชนครินทรวิจัยเปนประจําทุกป โดย
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งอาจารยของคณะไดเขารวมนําเสนอและเผยแพร
งานวิจัย นอกจากนี้อาจารยของคณะยังไดไปนําเผยแพรงานวิจัยใหหนวยงานภายนอก อาทิ การ
นําเสนองานวิจัย ของ ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย เรื่อง การศึกษาสถานการณและความตอเนื่องในการ
แกปญหายาเสพติดระดับหมูบาน ชุมชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา -ชลบุรี ในงาน การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2552 “ Thailand Research Expo 2009” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ ชวงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 2-2.8-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ไวที่มีการดําเนินการ 5 ขอ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.8-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
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2-2.8-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2-2.8-1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาการจัดการประจําปงบประมาณ
2552
2-2.8-1.4 บันทึกแจงแนวทางการใชเงินพัฒนาอาจารยดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยและการเรียน
การสอน ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2-2.8-1.5 ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
2-2.8-2.1 โครงการพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ
2552
2-2.8-2.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดภาระงานของอาจารย
2-2.8-2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนางานวิจัยและวิชาการ มรภ.ราชนครินทร
2-2.8-2.4 ระเบียบกองทุนพัฒนางานวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
2-2.8-3.1 ประกาศผูที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยของอาจารยภายในมหาวิทยาลัย
2-2.8-3.2 ประกาศผูที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยของอาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย
2-2.8-4.1
เอกสารโปสเตอร และรายงานการวิจัย ของผศ.ดร.อํานวย ปาอาย เรื่อง การศึกษา
สถานการณและความตอเนื่องในการแกปญหายาเสพติดระดับหมูบาน ชุมชน ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ในงาน การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 “ Thailand
Research Expo 2009” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
ราชประสงค กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษานั้นไมนับรวมผูที่ศึกษาตอ

X
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 2,351 คน (ฐานขอมูล สกอ .) บัณฑิตทําการกรอก
แบบสอบถามแลว 1,959 ชุด ทําใหขอมูลของคณะวิทยาการจัดการไมสามารถคํานวณไดอยางสมบูรณ
แตในการนี้จึงคํานวณรอยละที่บัณฑิตมีงานทําเทาที่มีขอมูล พบวา รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปมีคาเทากับรอยละ 67.99

ผลการดําเนินงาน ป
การศึกษา พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2551
2552
จํานวนบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ. 2,930 2,351
2552 ที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย (N)
จํานวนบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ. 2,525 1,959
2552 ที่ตอบแบบสอบถาม (n)
จํานวนบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ.
8
19
2552 ที่ศึกษาตอ (a )
จํานวนบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ. 1,859 1,259
2552 ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระอยูแลวกอนเขารับการศึกษา (b)
จํานวนบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ .ศ. 422
463
2552 ที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา (c)
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 64.13 67.99
ระยะเวลา 1 ป
ที่มา: ฐานขอมูลระบบการมีงานทําของ สกอ.
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การคํานวณ :
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม
=
( n / N )*100
=
(1,959 / 2,351)*100
=
83.33 %
ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 80 จึงตองใชสูตรที่ 1
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระเทากับ
=
((463) / (1,959-1,259-19)) * 100
=
67.99%
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป” ไวที่ รอยละ 75

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน
รายการหลักฐาน
2-2.9-1 รายงานการขออนุมัติจบการศึกษา
2-2.9-2 แบบสอบถามการมีงานทําของบัณฑิต
2-2.9-3 ฐานขอมูลจากระบบภาวะมีงานทําของ สกอ.

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
ในการปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

X

100

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 255
2 คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 2,351 คน ไดตอบแบบสอบถามผานระบบการมีงานทําของ สกอ. จํานวน 1,959 คน
ในจํานวนนี้มีบัณฑิตที่มีงานทําจํานวน 1,722 คน และเนื่องจากไมสามารถคํานวณแยกรายไดของ
บัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว คณะจึงขอใชตัวเลขทั้งหมดคํานวณ
ชวงเงินเดือน (บาท)
นอยกวา 6,000
6,001 – 7,000
7,001 – 8,000
8,001 – 9,000
มากกวา 9,000
รวม

จํานวนบัณฑิต (คน)
91
94
228
262
1,047
1,722
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จากตารางขางตน พบวาจํานวนบัณฑิตมีงานทําและมีเงินเดือนเริ่มตนเกินเกณฑ กพ
.มี
จํานวน 1,309 คน ดังนั้นบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอย
ละ 76.02
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ” ไวที่ รอยละ 75
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.10-1
ฐานขอมูลจากระบบภาวะมีงานทําของ สกอ.
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ ไดสงแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
ใหกับนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต จํานวน 422 ชุด เนื่องจากมีแบบสอบถามสวนหนึ่ง
ที่ขอมูลสถานที่ทํางานไมชัดเจนและไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 58 ชุด โดยแบงการประเมิน
เปน 3 หัวขอคือ ความรูความสามารถทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานในการทํางาน และคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 29 ขอคําถาม จากการประเมิน พบวา ความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ เฉลี่ยอยูที่ระดับ 3.81
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ” ไวที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.11-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2-2.11-2 รายชื่อผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2552
2-2.11-3 สรุปผลความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ
0.015

X

100

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน
ไมมีผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ” ไวที่ มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
0 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ไมมีรายการหลักฐาน
ตัวบงชี้ที่ 2.15.0 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.5

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการนําผลการประเมินจากระบบทะเบียนและประมวลผล
ของมหาวิทยาลัยมาสรุปผล ซึ่งมีคําถามจํานวน 16 ขอคําถาม นักศึกษาที่ประเมินเปนจํานวน
นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียน จากสรุปผลการประเมินพบวา นักศึกษาภาค
ปกติมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.177 นักศึกษาภาคพิเศษมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ระดับ
4.350 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.316
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.15.0 ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู” ไวที่ ระดับ 3.00 –
3.50
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.15.0-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2-2.15.0-2 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคปกติประจําปการศึกษา 2552
2-2.15.0-3 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคพิเศษประจําปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 2.16.0 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

ปจจัยนําเขา
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1-79

คะแนน 2
รอยละ 80 - 99

คะแนน 3
รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตร 6 หลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุง 4
หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผานความเห็นชอบของ สกอ. ในวันที่
9 กรกฎาคม 2550 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผานความเห็นชอบจาก สกอ. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ
2553 หลักสูตรใหม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
คลัง ผานความเห็นชอบของ สกอ. ในวันที่ 5 กันยายน 2551 หลักสูตรการจัดการ ผานความ
เห็นชอบของ สกอ. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.16.0 รอยละของ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด” ไวที่ รอยละ 100
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
3 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
2-2.16.0-1 เอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2-2.16.0-2 เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
2-2.16.0-3 เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2-2.16.0-4 เอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2-2.16.0-5 เอกสารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
2-2.16.0-6 เอกสารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 2.17.0 มีระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการออกแบบการฝกประสบการณวิชาชีพอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
2. มีการออกแบบกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพที่เนนการใชปญหาเปนฐาน
การคิดริเริ่มสรางสรรค โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะหรือธรรมชาติของวิชาชีพในสาขาวิชา
3. มีแหลงการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐานใหความรวมมือ
4. มีการกํากับ ติดตาม การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ อยางเปนระบบจากอาจารย
นิเทศกและผูนิเทศกในสถานฝกประสบการณวิชาชีพ
5. มีการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลาย
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
7. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาความสามารถและทักษะของนักศึกษา รวมไปถึงพัฒนา
ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
มีการดําเนินงานครบทุกขอ
5 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานครบ
5 ขอตามเกณฑของ สกอ.
ดังนี้
1. มีการออกแบบการฝกประสบการณวิชาชีพอยางเปนระบบ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจให
นักศึกษาที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพไดจัดทําเอกสารเตรียมฝกฯ คือทํารายงานเกี่ยวกับหนวยงาน
ที่จะไปขอฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-1.1, 2-2.17.0-1.2) และมีคูมือการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-1.3) และขั้นตอนที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข
2-2.17.0-1.4) ดังนี้
1. กรอกขอมูลในแบบรายละเอียดการขอฝกปฏิบัติงาน (ใบ ฝง.1)
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1.1 ขอรับแบบกรอกรายละเอียดการขอฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ( ฝง.1) จํานวน
1 ฉบับ จากเจาหนาที่สํานักงานคณบดี
1.2 พิมพขอมูลทั้งหมดใหครบถวนและชัดเจนลงในใบ ฝง.1 และใบ ฝง.4 (สําหรับ
ใบ ฝง.4 สวนทายที่พิมพวา “ขอแสดงความนับถือ” นักศึกษาไมตองพิมพชื่อผูใด เพราะตองให
คณบดีหรือผูแทนคณบดีลงนามเทานั้น )
2. ติดตอสถานประกอบการเพื่อขอฝกงาน
2.1 นักศึกษาตองติดตอสถานที่ฝกงานดวยตนเอง หากสถานประกอบการที่นักศึกษา
ไปขอฝกงาน มีความตองการหนังสือขอความอนุเคราะหฯ ใหนักศึกษาทําการกรอกรายละเอียดใน ฝง.
1 แลวสงคืนสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการโดยดวน เพราะจะตองทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหใหสถานประกอบการรับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และจะตองรอใบตอบรับการเขาฝก
ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษาใหแกหนวยงานที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน
2.2 นักศึกษานําใบ ฝง.1 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม
เห็นชอบกับสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเขาฝกปฏิบัติงาน (อาจารยที่ปรึกษาจะซักถามนักศึกษา
เกี่ยวกับสถานประกอบการ และการเดินทางไปยังสถานประกอบการ เปนตน)
3. นําสงใบ ฝง.1 ที่สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาลงนามแลว ใหนักศึกษานําใบ ฝง .1 จํานวน 1 ฉบับ สงคืนที่สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เพื่อจัดทําเอกสารใหนักศึกษานําไปยื่นใหสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน กอนวันที่จะเริ่มฝกปฏิบัติงาน (นักศึกษาตองสงใบ ฝง.1 กอนถึงวันฝกงาน หากนักศึกษา
สงชาจะไมสามารถออกหนังสือไดทันเวลา) เอกสารที่นักศึกษาจะไดรับมีดังนี้
- หนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
- สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-1.5, 22.17.0-1.6)
4. การประชุม /สัมมนา กอนเริ่มฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข
2-2.17.0-1.7)
นักศึกษาทุกคนตองเขาปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่คณะวิทยาการจัดการกําหนด กอนที่
นักศึกษาจะออกไปฝกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการหรือหนวยงาน
5. นักศึกษาดําเนินการฝกปฏิบัติงาน
5.1 ใหนักศึกษานําเอกสารที่ไดรับจากสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
(ขอ 3) ไปยื่นใหสถานประกอบการหรือหนวยงานที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงาน และนักศึกษา
ดําเนินการฝกปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดคือ ไมนอยกวา 350 ชั่วโมง
5.2 ชวงระยะเวลาที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน จะมีอาจารยออกไปนิเทศกการฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคน ที่สถานประกอบการหรือหนวยงานที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
6. การประชุม/ สัมมนา ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
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เมื่อนักศึกษาฝกปฏิบัติงานไปไดระยะหนึ่ง นักศึกษาตองกลับมายังคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อเขาประชุม/สัมมนา การฝกประสบการณวิชาชีพฯ เปนการประชุม /สัมมนา ระหวางการฝก
ปฏิบัติงาน โดยคณะวิทยาการจัดการไดกําหนดวันและเวลาที่จะเขาประชุม /สัมมนา กอนที่นักศึกษา
จะเริ่มฝกปฏิบัติงาน
7
. สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาฝกปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหนักศึกษาทุกคนนําสง
เอกสารกลับคืนใหสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โดยใสซองเอกสารใหเรียบรอยและจาหนา
ซองถึง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเอกสารที่นักศึกษาตองนําสงมีดังนี้
- หนังสือสงตัวนักศึกษากลับ จากสถานประกอบการหรือหนวยงานนําสงใหคณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งนักศึกษาจะใชแบบฟอรมหนังสือสงตัวกลับของสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่
นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
- สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
8. การประชุม/ สัมมนา ภายหลังการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนตองเขารวมการปจฉิมนิเทศ ภายหลังจากที่ไดฝกปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
โดยคณะวิทยาการจัดการจะไดกําหนดวันและเวลาไวลวงหนากอนที่นักศึกษาจะเริ่มฝกปฏิบัติงาน
2. มีการออกแบบกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพที่เนนการใชปญหาเปนฐาน การคิด
ริเริ่มสรางสรรค โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะหรือธรรมชาติของวิชาชีพ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตรกําหนดใหนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพจัดทําแฟมสะสมงาน มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอมูลหนวยงานที่ไปฝก หนาที่ความรับผิดชอบและผลงานที่นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ
(เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-2.1)
3. มีแหลงการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐานใหความรวมมือ
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจไดจัดทําขอมูลเครือขายระหวางคณะกับหนวยงาน (สถานที่ฝกงานที่นักศึกษาชั้นปที่ 4
ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ) โดยทางหนวยงานไดสงแบบตอบรับที่ตองการรับนักศึกษาเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพในปตอไป (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-3.1)
4. มีการกํากับ ติดตาม การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ อยางเปนระบบจากอาจารย
นิเทศและผูนิเทศในสถานฝกประสบการณวิชาชีพ
อาจารยสาขาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและสาขาวิชานิเทศศาสตรไดออกนิเทศนักศึกษาทุกคน โดยจะเริ่มออกนิเทศ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไดเริ่มฝกประสบการณวิชาชีพไดในระยะหนึ่ง และหนวยงานสามารถแจงขอมูล
พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะที่ฝกประสบการณวิชาชีพไดตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข 2-2.17.04.1)
5. มีการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลาย
การ
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาการบริหารธุรกิจไดแบงการประเมินออกเปน 4 ลักษณะ
คือ
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1. การเขารวมสัมมนากอน / ระหวาง / หลัง ฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข
2-2.17.0-5.1)
2. อาจารยออกนิเทศนักศึกษาตามหนวยงานโดยการสอบถามจากหัวหนาหนวยงานที่
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-5.2)
3. หัวหนาหนวยงานสงแบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษากลับคณะ
(เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-5.3)
4. สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2-2.17.0-5.4
)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.17.0 มีระบบการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ” ไวที่ มีการดําเนินการ 7 ขอ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
2-2.17.0-1.1 รูปแบบการศึกษาองคกร สาขาวิชานิเทศศาสตร
2-2.17.0-1.2
แบบฟอรมแฟมสะสมงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร
2-2.17.0-1.3 คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
/ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
2-2.17.0-1.4 แบบฟอรมการขอฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝง.1)
2-2.17.0-1.5 แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของสถานประกอบการหรือหนวยงาน
2-2.17.0-1.6 สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
2-2.17.0-1.7
กําหนดปฐมนิเทศ / สัมมนา / ปจฉิมนิเทศ การฝกประสบการณวิชาชีพ
2-2.17.0-2.1
แฟมสะสมงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร
2-2.17.0-3.1 แฟมขอมูลเครือขายสถานประกอบการ
2-2.17.0-4.1
แบบบันทึกผลการไปนิเทศนักศึกษา
2-2.17.0-5.1 เอกสารการลงนามเขารวม สัมมนากอน / ระหวาง / หลัง ฝกประสบการณวิชาชีพ
2-2.17.0-5.2
แบบบันทึกผลการไปนิเทศนักศึกษา
2-2.17.0-5.3 แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของสถานประกอบการหรือหนวยงาน
2-2.17.0-5.4 สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 255
2 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1. คณะไดจัดทําแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 (เอกสารหมายเลข
3-3.1-1.1) โดยไดผลสรุปคือ นักศึกษาตอบแบบสํารวจมีจํานวน 190 คน คิดเปนนักศึกษาชายรอย
ละ 33.70 นักศึกษาหญิงรอยละ 66.30 โดยสํารวจระดับความตองการ 5 ระดับ ผลการสํารวจ
พบวานักศึกษามีความตองการใหมีการบริการดานทุนกูยืมการศึกษาทุกระบบอยูที่ระดับ 3.94
หองสมุดที่มีคุณภาพสําหรับการศึกษาคนควาอยูที่ระดับ 3.85 ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
ทันสมัยอยูที่ระดับ 3.83 ระบบงานทะเบียนที่สามารถใหบริการรวดเร็วคลองตัวอยูที่ระดับ 3.81
มีอาจารยใหบริการปรึกษาดานวิชาการอยูที่ระดับ 3.80 (เอกสารหมายเลข 3-3.1-1.2)
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2. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดย
มีหองบริการคอมพิวเตอร หองสมุดคณะ (เอกสารหมายเลข 3-3.1-2.1) ตลอดจนการประชาสัมพันธ
เรื่องตางๆผานบอรดประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข 3-3.1-2.2) เวปไซตคณะ (เอกสารหมายเลข
3-3.1-2.3) และแผนพับ (เอกสารหมายเลข 3-3.1-2.4)
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีการจัดสถานที่
พักผอน อุปกรณการเลนกีฬา เครื่องดนตรี หองสโมสรนักศึกษา และพื้นที่พักผอนตามอัธยาศัย
ดานขางอาคาร 3 (เอกสารหมายเลข 3-3.1-3.1)
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 3-3.1-4.1) มีการจัดชั่วโมงใหนักศึกษาเขาพบอาจารยตามปฏิทินวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 3-3.1-4.2) และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยกําหนดเปนภาระงาน (เอกสารหมายเลข 33.1-4.3)
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีการจัดตั้ง
คณะทํางานดานการประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข 3-3.1-5.1) มี Website คณะเพื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน นอกจากนี้ยังมีบอรดเพื่อบริการขอมูลที่เปนประโยชน
เชน เรื่องทุนการศึกษา การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา และการพิจารณาทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา เปน
ตน
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
โดยมีการพัฒนานักศึกษาผานโครงการและ/หรือกิจกรรม เพื่อการพัฒนานักศึกษาเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการ
จิตอาสา เปนตน (เอกสารหมายเลข 3-3.1-6.1)
7. คณะมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตน โดยไดสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการใชบริการทุกดาน (เอกสารหมายเลข 3-3.1-7.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา” ไวที่ ระดับ 7
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
3-3.1-1.1 แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
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3-3.1-1.2 สรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานและความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ป
การศึกษา 2552
3-3.1-2.1 ภาพสถานที่ หองบริการคอมพิวเตอร หองสมุดคณะ หองสโมสรนักศึกษา
3-3.1-2.2 ภาพบอรดประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหนักศึกษา
3-3.1-2.3 Website/ Webpage ของคณะวิทยาการจัดการ http://mns.rru.ac.th
3-3.1-2.4 แผนพับประชาสัมพันธ
3-3.1-3.1 ภาพสถานที่พักผอน อุปกรณกีฬา อุปกรณเครื่องดนตรี หองสโมสรนักศึกษา
3-3.1-4.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
3-3.1-4.2 ปฏิทินวิชาการ ปการศึกษา 2552 (ชั่วโมง Homeroom)
3-3.1-4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ภาระงานการเปนที่ปรึกษา)
3-3.1-5.1 เอกสารประชาสัมพันธและรายชื่อคณะทํางานประชาสัมพันธของคณะวิทยาการ
จัดการ (คําสั่งแตงตั้ง)
3-3.1-6.1 รายชื่อโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552
3-3.1-7.1 สรุปรายงานการความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการทั้ง 5 ดานของคณะ

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดย
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 255
2 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. มีการจัดทําแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาการจัดการ เชนกําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป (Action plan) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอยางครอบคลุม โดยฝายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีการระบุผูเขารวมโครงการ เปาหมายของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และมีการประเมินผล
อยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในระดับคณะ และสาขาวิชา เพื่อเปน
การสงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค (เอกสารหมายเลข 3-3.2-1.1)
2. มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการ
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดโครงการ”การพัฒนาบุคลิกภาพ
เกี่ยวกับความสามารถในการพัฒนาและฝกทักษะ Program Microsoft Office” หอง 311 (เอกสาร
หมายเลข 3-3.2-2.1)
2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- ฝายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ “กีฬาสารภีเกมส 2552” (เอกสารหมายเลข
3-3.2-2.2)
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดโครงการ”การบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2) (เอกสารหมายเลข 3-3.2-2.3)
4) กิจกรรมนันทนาการ
- สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ”พัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ” บริษัท ซี พี คาปลีกและการตลาด จํากัด (เอกสารหมายเลข 3-3.2-2.4)
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการ”สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
แหเทียนพรรษา ณ วัดแปลงไผวิปสสนาราม จ.ฉะเชิงเทรา (เอกสารหมายเลข 3-3.2-2.5)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการหรือกิจกรรม มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมและการใชจายตามแผน พรอมทั้ง การประเมินผลการจัดกิจกรรม ขอเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 3-3.2-3.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค” ไวที่ ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
3-3.2-1.1
แผนการปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2552
(ฝายกิจการนักศึกษา)
3-3.2-2.1 โครงการ
”การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับความสามารถในการพัฒนาและฝกทักษะ
Program Microsoft Office”
3-3.2-2.2
โครงการ “กีฬาสารภีเกมส 2552”
3-3.2-2.3
โครงการ”การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)
3-3.2-2.4 โครงการ
”พัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาดูงานสถานประกอบการ”
บริษัท ซี พี คาปลีกและการตลาด จํากัด
3-3.2-2.5 โครงการ
”สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย แหเทียนพรรษา ณ วัดแปลงไผวิปสสนาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
3-3.2-3.1
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงานผาน 5 ขอตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1. คณะฯมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
สถาบัน คือ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานวิจัย เพื่อกําหนดนโยบายและติดตามงานดานวิจัยของคณะ
(เอกสารหมายเลข 4-4.1-1.1)
2. คณะฯ มีฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยโดยผานระบบ FIS (Faculty Information System)
ซึ่งเปนระบบที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทําขึ้นใหทุกหนวยงานใชรวมกัน (เอกสารหมายเลข 4-4.1-2.1)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค เชน มีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรในคณะฯ ไดทํางานวิจัยซึ่งตั้งอยูในโครงการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร (เอกสารหมายเลข 4-4.1-3.1) คณะฯ มีหองสมุดและเจาหนาที่หองสมุดที่
จะใหบริการในการคนควาหาขอมูลตาง ๆ แกคณาจารย (เอกสารหมายเลข 4-4.1-3.2) และ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัย โดยประกาศ
รายชื่ออาจารยและบุคลากรที่ผานการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4-4.1-3.3)
4. คณะฯ มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย กลาวคือ คณะฯไดสราง
ขอตกลงเกี่ยวกับการใชงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหบุคลากรตองเขารับการ
อบรมภายนอกเกี่ยวกับงานวิจัยและงานวิชาการเปนลําดับแรก กอนที่จะนํางบประมาณดังกลาวไปใชใน
เรื่องอื่นๆ (เอกสารหมายเลข 4-4.1-4.1) นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมที่
เกี่ยวกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4-4.1-4.2)
5. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนางานวิจัยและวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 4-4.1-5.1) เพื่อบริหารเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ นอกจากนี้ยังไดจัดทําระเบียบ
กองทุนงานวิจัยและงานวิชาการ ใหทุกคณะใชและเปนแนวปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
งานวิจัย โดยมีระบบสรางขวัญและกําลังใจ การยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน และมีระเบียบการใหรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน เปนตน (เอกสารหมายเลข 4-4.1-5.2)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไวที่มีการดําเนินการ 5 ขอ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
4-4.1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานวิจัย เพื่อกําหนดนโยบายและติดตามงานดานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
4-4.1-2.1 เอกสารขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในระบบ
FIS ของคณะวิทยาการจัดการ
4-4.1-3.1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2552
4-4.1-3.2
ภาพหองสมุดโดยรวม
4-4.1-3.3
ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4-4.1-4.1
บันทึกแจงขอตกลงการใชงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ
4-4.1-4.2
เอกสารการไปราชการของบุคลากร ในการไปอบรม ประชุมสัมมนาดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค ปการศึกษา
2552
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4-4.1-5.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
4-4.1-5.2
ระเบียบของกองทุนงานวิจัยและงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน
เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงานผาน 1 ขอตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดงาน
ราชนครินทรวิจัย ซึ่งเปนเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูประโยชนจากงานวิจัยเปน
ประจําทุกป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการก็มีอาจารยเขารวมเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยดวยเชนกัน
นอกจากนี้คณะและมหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย โดยมีเงินรางวัล
สําหรับบุคลากรที่นําผลงานวิจัยไปนําเสนอหนวยงานภายนอก สําหรับคณะวิทยาการจัดการ มีการ
นําเสนองานวิจัย ของ ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย เรื่อง การศึกษาสถานการณและความตอเนื่องในการ
แกปญหายาเสพติดระดับหมูบาน ชุมชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา -ชลบุรี ในงาน การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2552 “ Thailand Research Expo 2009” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ ชวงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 (เอกสารหมายเลข 4-4.2-1.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหาร
จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไวที่มีการดําเนินการ 4 ขอ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
4-4.2-1.1 รายงานวิจัย ของ ผศ
.ดร.อํานวย ปาอาย เรื่อง การศึกษาสถานการณและความ
ตอเนื่องในการแกปญหายาเสพติดระดับหมูบาน ชุมชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา -ชลบุรี
ในงาน การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 “ Thailand Research Expo 2009”
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
ชวงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ปจจัยนําเขา
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 31 กันยายน 2552)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวาง 1 - 16,999 บาท

คะแนน 2
17,000 – 24,999 บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจํา 40 คน (ไมนับรวม
อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 1 คน) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
จากเงินรายได 150,000 บาท คิดเปนตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 3,750 บาทตอคน และ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคเงินงบประมาณแผนดิน 800,000 บาท คิดเปนตอจํานวน
อาจารยประจําเทากับ 20,000 บาทตอคน ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 23,750 บาทตอคน ดังรายละเอียดตอไปนี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน คณะวิทยาการจัดการไดรับทุนทําวิจัยภายในจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ประจําปงบประมาณ 2552 โดยคณะวิทยาการจัดการไดรับ
ทุนในครั้งที่ 1 และทุนจากงบประมาณแผนดิน ดังนี้
ทุนงบประมาณแผนดิน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
1. ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย ไดรับทุนงบประมาณแผนดินจํานวน 2 ทุน ทุนละ
400,000 บาท รวมเปนเงิน 800,000 บาท โดยไดรับทุนจากวิจัยเรื่อง "อุบัติภัยในการทํางานและการ
ปองกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก" และ “ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคสตรีวัยรุนในเขตภาคตะวันออกตอซื้อเครื่องสําอางคจากระบบขายตรง”
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
1. อ.ชอมณี สุคันธินและคณะ จํานวน 40,000 บาท โครงการวิจัยเรื่อง " ความ
คาดหวังและการตอบรับในการศึกษาตอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร"
2. อ.ประสาน นันทะเสน จํานวน 40,000 บาท โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความ
เปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อการคา”
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3. อ.อัญชลี ลุนแจม จํานวน 40,000 บาท โครงการวิจัยเรื่อง “ความตองการและ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําพริกของผูบริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี”
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
1 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
1. อ.กิตติวงค สาสวด จํานวน 30,000 บาท โครงการวิจัยเรื่อง " ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี"
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ” ไวที่ มากกวา
หรือเทากับ 25,000 บาทตอคน
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
4-4.3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย
ประจําปงบประมาณ 255
2 ครั้งที่ 1
4-4.3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย
ประจําปงบประมาณ 255
2 ครั้งที่ 1(เพิ่มเติม)
4-4.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2552
4-4.3-4 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 255 2 (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
(จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรและหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น)

X 100

(อาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา
2552 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําเต็มเวลาจํานวน 39 คน (ไมนับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ) มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร สามารถนําไปใชประโยชนได
จํานวน 1 เรื่องคือ “การศึกษาสถานการณและความตอเนื่องในการแกปญหายาเสพติดระดับหมูบาน
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา -ชลบุรี” ในงาน โดยการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 “ Thailand
Research Expo 2009” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค
กรุงเทพฯ ชวงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 คิดเปนรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน เทากับ 2.56 %
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่ รอยละ 10
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
4-4.4-1
Proceedings ของนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 “ Thailand Research Expo
2009” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค
กรุงเทพฯ ชวงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
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ตัวบงชี้ที่ 4.6.0 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันปการศึกษานั้น)
(จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1-24

คะแนน 2
รอยละ 25-44

X

100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 45

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา 39 คน มี
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยภายในสถาบันจํานวน 6 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับรอยละ 15.38
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 4.6.0 รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่
มากกวาหรือเทากับรอยละ 45
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
4-4.6.0-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1
4-4.6.0-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1(เพิ่มเติม)
4-4.6.0-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2552
4-4.6.0-4 จํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา
4-4.6.0-6 สรุปรายชื่ออาจารยที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในสถาบัน
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2552
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผน
ที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
(เอกสารหมายเลข 5-5.1-1.1) มี 3 โครงการ คือ

225
- โครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 เรื่อง “แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของธุรกิจที่สอดคลองกับประมวลรัษฎากร ” (22 สิงหาคม 2552)
(เอกสารหมายเลข 5-5.1-1.2)
- โครงการคายเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 (7-9 กรกฎาคม 2552)
(เอกสารหมายเลข 5-5.1-1.3)
- โครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร “ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกรมืออาชีพ ”
(20-21 มิถุนายน 2552) (เอกสารหมายเลข 5-5.1-1.4)
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผน
ที่กําหนด โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข
5-5.1-2.1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5-5.1-2.2) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการโครงการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5-5.1-2.3)
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัย
กําหนดระเบียบการใหบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5-5.1-3.1)
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด สรุปรายงาน โครงการอบรมพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 เรื่อง “แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของ
ธุรกิจที่สอดคลองกับประมวลรัษฎากร” (เอกสารหมายเลข 5-5.1-4.1) โครงการอบรมคายเยาชนเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 (เอกสารหมายเลข 5-5.1-4.2) สรุปโครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร
“ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกรมืออาชีพ” (เอกสารหมายเลข 5-5.1-4.3)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม โครงการอบรมพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 จัดตอเนื่องเปนประจําทุกปจึงมีการนําผลการประเมินของ
ผูรับบริการมาปรับปรุงในการจัดโครงการใหมแตละครั้ง เชน เรื่องสถานที่ (เอกสารหมายเลข
55.1-5.1)
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
รายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ การวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การสื่อสารมวลชนเบื้องตน (เอกสารหมายเลข
5-5.1-6.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไก
ในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน” ไวที่ ระดับ 6
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
5-5.1-1.1 แผนบริการวิชาการ
5-5.1-1.2 โครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 เรื่อง “แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของธุรกิจที่สอดคลองกับประมวลรัษฎากร
”
(
22 สิงหาคม 2552)
5-5.1-1.3 โครงการคายเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 (7-9 กรกฎาคม 2552)
5-5.1-1.4 โครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร “ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกรมืออาชีพ”
(20-21 มิถุนายน 2552
)
5-5.1-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
5-5.1-2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5-5.1-2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการบริการวิชาการ
5-5.1-3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2552
5-5.1-4.1 สรุปรายงาน โครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5
เรื่อง
“แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของธุรกิจที่สอดคลองกับ
ประมวลรัษฎากร
”
5-5.1-4.2 โครงการอบรมคายเยาชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1)
5-5.1-4.3 สรุปโครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร “ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกร
มืออาชีพ
”
5-5.1-5.1 ภาพสถานที่การจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี
(เดิม-ใหม)
5-5.1-6.1 แนวการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ
การวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การสื่อสารมวลชนเบื้องตน
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ปจจัยนําเขา
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
(จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ในปการศึกษานั้น)

X

100

(จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - 24

คะแนน 2
รอยละ 25 - 34

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 35

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
จํานวน 2 คน ตอจํานวนอาจารยประจํา 41 คน (นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) (เอกสารหมายเลข 55.2-1) คิดเปนรอยละ 4.88
1. อาจารยไตรภพ โคตรวงษา
ที่ปรึกษาดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานพิพิธภัณฑเมืองโบราณ
(เอกสารหมายเลข 5-5.2-2)
2.
ดร.อรกัญญ เอี่ยมพญา
ที่ปรึกษางานวิจัยใหกับบุคลากรขององคการภายนอก งานวิจันเพื่อพัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารยระดับปฐมวัย (เอกสารหมายเลข 5-5.2-3)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของ
อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา” ไวที่ รอยละมากกวาหรือเทากับ 35
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
5-5.2-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทาคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 255
2
5-5.2-2
หนังสือเชิญเปนที่ปรึกษาดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑเมืองโบราณ
5-5.2-3 รายงานการเปนที่ปรึกษางานวิจัยใหกับบุคลากรขององคการภายนอก
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

สูตรการคํานวณ
(จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานั้น)

X

100

(จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1-24

คะแนน 2
รอยละ 25-39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจํา 40 คน (ไมนับอาจารยที่ลาศึกษา
ตอ) (เอกสารหมายเลข 5-5.3-1) มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน จํานวน 7 โครงการ ดังนั้น รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน คิดเปนรอยละ 17.50 โดยมีโครงการบริการวิชาการดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 เรื่อง “แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของธุรกิจที่สอดคลองกับประมวลรัษฎากร ” (22 สิงหาคม 2552)
(เอกสารหมายเลข 5-5.3-2)
2. โครงการคายเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 (7-9 กรกฎาคม 2552)
(เอกสารหมายเลข 5-5.3-3)
3. โครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร “ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกรมืออาชีพ ”
(20-21 มิถุนายน 2552) (เอกสารหมายเลข 5-5.3-4)
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4. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การจัดการการตลาดในวิสาหกิจชุมชน”
(12 พฤษภาคม 2553) (เอกสารหมายเลข 5-5.3-5)
5. โครงการบริการวิชาการใหกับผูผลิตสินคาโอทอปกลุมน้ําพริกดงนอย (27 มกราคม
2553) (เอกสารหมายเลข 5-5.3-6)
6. โครงการอบรมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมยุคใหม หัวใจพอเพียง ครั้งที่ 1 (16-17
มิถุนายน 2552) (เอกสารหมายเลข 5-5.3-7)
7. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก (27-28 มิถุนายน 2552)(เอกสารหมายเลข 5-5.3-8)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของ
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา ” ไวที่ รอยละมากกวาหรือ
เทากับ 40
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
1 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
5-5.3-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตาม
สาขาวิชา ปการศึกษา 255
2 (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
5-5.3-2 โครงการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 5 เรื่อง “แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของธุรกิจที่สอดคลองกับประมวลรัษฎากร
”
(
22 สิงหาคม 2552)
5-5.3-3 โครงการคายเยาวชนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 (7-9 กรกฎาคม 2552)
5-5.3-4 โครงการอบรมผูประกาศและพิธีกร “ครบเครื่องเรื่องผูประกาศและพิธีกรมืออาชีพ”
(20-21 มิถุนายน 2552
)
5-5.3-5 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การจัดการการตลาดในวิสาหกิจชุมชน”
(12 พฤษภาคม 2553)
5-5.3-6 โครงการบริการวิชาการใหกับผูผลิตสินคาโอทอปกลุมน้ําพริกดงนอย
(27 มกราคม 2553)
5-5.3-7 โครงการอบรมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมยุคใหม หัวใจพอเพียง ครั้งที่ 1
(16-17 มิถุนายน 2552)
5-5.3-8 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก (27-28 มิถุนายน 2552)
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 65 - 74

คะแนน 2
รอยละ 75 - 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 คณะไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหองสมุดของคณะ พบวา
ผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 79.46 โดยสํารวจความพึงพอใจ 5 ดาน รวม 19 ขอคําถาม ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ จํานวน 4 ขอ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
จํานวน 4 ขอ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
จํานวน 7 ขอ
4. ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ
จํานวน 4 ขอ
จากแบบสํารวจไดแบงความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด ผลสรุปของแบบสํารวจ พบวา ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอน
การใหบริการรอยละ 79.90 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการรอยละ 84.12 ความพึงพอใจดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 78.52 และความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการรอยละ 76.03
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ” ไวที่ รอยละ 75
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
2 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
5-5.4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด คณะวิทยาการจัดการ
5-5.4-2 เอกสารสรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด
คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2 แหลง

คะแนน 2
3 แหลง

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีแหลงบริการที่ไดรับการยอมรับระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติจํานวน 2 แหลงคือ ราชนครินทรทัวร และศูนยฝกอบรมมัคคุเทศก
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลง
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย
เครือขาย)” ไวที่ มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน
รายการหลักฐาน
5-5.5-1 ราชนครินทรทัวร
5-5.5-2 ศูนยฝกอบรมมัคคุเทศก

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ
การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผานระดับ
3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ คือมีการจัดทําโครงการพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2552 (เอกสารหมายเลข 6-6.1-1.1)
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2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง คือมีตารางกําหนดการดําเนินกิจกรรม (เอกสารหมายเลข
6-6.12.1)
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ มีการสรุปรายงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 6-6.1-3.1, 6-6.1-3.2, 6-6.1-3.3, 6-6.13.4, 6-6.1-3.5)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและ
กลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ไวที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
6-6.1-1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 255
2
6-6.1-2.1 ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
6-6.1-3.1
สรุปโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (แหเทียนพรรษา) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
6-6.1-3.2 สรุปโครงการ
“ธรรมะเขาพรรษา” สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
6-6.1-3.3 สรุปโครงการ
“การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)”
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
6-6.1-3.4
สรุปโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (แหเทียนพรรษา) สาขาวิชาการจัดการ
6-6.1-3.5
สรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ประเพณีลอยกระทง
ยอนเวลาหาวิถีไทย) สาขาการตลาด
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยาง
นอย 7 วันกอนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตก
ลงกันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานมีผลการดําเนินงาน 2 ขอ
ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งประกอบดวย คณบดี ผูแทนรอง
คณบดี ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสาขา ซึ่งคณะกรรมการไดมอบนโยบายในการดําเนินงานของคณะ
ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 7-7.1-1.1)
2. คณะกรรมการประจําคณะ ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะมากกวา ป
ละ 2 ครั้ง คณะไดนําเสนอขอมูลการดําเนินงานของคณะและผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข
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7-7.1-2.1)
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และแตละครั้งมีกรรมการเขาประชุมโดยเฉลี่ย
รอยละ 69.23 และมีการสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม (เอกสารหมายเลข 7-7.1-3.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล ” ไวที่มี
การดําเนินการ 4 ขอ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.1-1.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
7-7.1-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7-7.1-3.1 หนังสือเชิญคณะกรรมการประจําคณะประชุม
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 3 ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ในการมีผูบริหารระดับสาขาวิชา ไดแก ประธานสาขาวิชา คณะไดดําเนินการสรรหาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริหารวิชาการคณะ และการบริหารวิชาการสาขาวิชาระดับปริญญาตรี โดย
ไดมอบแตละสาขา พิจารณาดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ
สาขาวิชา และนําเสนอคณะเพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง และประกาศ
ใหทราบทั่วกัน (เอกสารหมายเลข 7-7.2-1.1, 7-7.2-1.2)
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของคณะ และผูมีสวนไดสวนเสีย
กรณีผลประโยชน คณะจะนําเรื่องเขาที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ แจงประธานสาขา
พิจารณา หรือแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบทันทีที่กระทําได เพื่อปรึกษาและหาขอยุติที่รอบคอบและ
ยุติธรรม (เอกสารหมายเลข 7-7.2-2.1)
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กรณีผลกระทบในทางเสื่อมเสีย ชื่อเสียงของบุคคล หรือการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม คณะจะ
พิจารณาจากขอมูลของคูกรณีเพื่อรับฟงขอเท็จจริง ของทั้งสองฝาย และถาตกลงไมได คณะจะเชิญ
ผูเกี่ยวของเขาพบผูบริหารเพื่อหาทางออกใหไดผลดีที่สุด
การตัดสินใจ เรื่องใดๆที่เกี่ยวของกับผลไดผลเสีย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการ และ/
หรือมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของพิจารณา และ/หรือใหขอมูลเปนเบื้องตน นอกจากนี้ในการ
บริหารจะยึดกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ประกาศ หรือมติ ที่เปนลายลักษณอักษร เปนหลัก ถาเปน
กรณีพิเศษจะปรึกษาเปนเฉพาะราย แตจะทําดวยความเสมอภาค
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่
ยอมรับในคณะในการประเมินผลปฏิบัติราชการประจําป (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) (เอกสาร
หมายเลข 7-7.2-3.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน” ไวที่ระดับ 3
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.2-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการบริหารวิชาการคณะ และการบริหารวิชาการสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
7-7.2-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
7-7.2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
7-7.2-3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบปงบประมาณ 2552
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 1 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังรายละเอียดตอไปนี้
ระดับ 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการบริษัทนําเที่ยว
ราชนครินทร ทัวร ขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กบส.)
คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน (กอส.) ซึ่งศูนยฝกประสบการณนี้ไดเปดบริการดานขอมูล ขาวสาร
ทางการทองเที่ยวแกนักศึกษาและประชาชนผูสนใจ และไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอรระบบอะมาดิอุส (AMADEUS) เพื่อใชในการปฏิบัติการดานการสํารองที่นั่ง
ตั๋ว
เครื่องบินและไดขอเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของสายการบินไทยแอร เอเชีย รวมทั้งการ
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จดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดดําเนินการดานธุรกิจบริการทางการ
ทองเที่ยวควบคูกับการบริการวิชาการในโครงการอบรมมัคคุเทศก (เอกสารหมายเลข 7-7.3-1.1)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็ปไซต) เพื่อ
การจัดการความรู และไดจัดทํากระดานสนทนาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจขึ้น เพื่อใชเปน
ชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยในสาขากับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 7-7.3-1.2)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนา
สถาบันสูองคการเรียนรู” ไวที่ระดับ 2
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
เอกสารศูนยบริการธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวครบวงจรที่สุดของ
7-7.3-1.1
จังหวัดฉะเชิงเทรา
7-7.3-1.2 กระดานสนทนาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูลเชิง
ประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงการ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะมีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. คณะจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะหขอมูล ความตองการของแต
ละสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 7-7.4-1.1)
2. คณะมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก การสนับสนุนเขาฝกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ (เอกสารหมายเลข 7-7.4-2.1)
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3. การจัดหาอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย (เอกสารหมายเลข 7-7.4-3.1)
3.1 คณะจัดใหอาจารยและเจาหนาที่มีคอมพิวเตอรตั้งโตะประจําคนละ 1 ชุด
3.2 การอํานวยความสะดวกในการไปราชการเพื่ออบรม ประชุม สัมมนา ทําวิจัยหรือ
นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยสนับสนุนรถยนตและน้ํามันเพื่ออํานวยความสะดวก
3.3 คณะมีหองสมุดที่มีหนังสือและสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสไวอํานวยความ
สะดวกสําหรับการคนควาและในทุกภาคเรียน บรรณารักษจะสงบันทึกเชิญชวนใหสาขาวิชาหรือ
อาจารยเสนอรายชื่อหนังสือสิ่งพิมพเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุดคณะ
3.4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ในสวน
ของคณะก็ไดจัดงบกลางไวสนับสนุนไวดวยเชนเดียวกันกรณีงบรายบุคคลไมเพียงพอ
4. มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
(เอกสารหมายเลข 7-7.4-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไก
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ไว
ที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.4-1.1 แผนวิชาการ (
Academic Plan) ป 2550-2553 คณะวิทยาการจัดการ
7-7.4-2.1 แผนพัฒนาบุคลากร
7-7.4-3.1 คําสั่งใหไปราชการเพื่อเขาอบรม สัมมนา ประชุม
7-7.4-4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยกองทุนราชภัฏราชนครินทร
เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 2 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 7-7.5-1.1)
2. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมีฐานขอมูลดานบุคลากร
เชน ภาระงานของบุคลากร คุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการจะใชฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยในแตละ
ดานดังตอไปนี้ งานดานวิชาการมีระบบทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 7-7.5-2.1) งาน
ดานการเงินและงบประมาณมีระบบ ECS (เอกสารหมายเลข 7-7.5-2.2) งานดานประกันคุณภาพมี
ระบบ FIS (เอกสารหมายเลข 7-7.5-2.3) งานดานสารบรรณมีระบบ DMS (เอกสารหมายเลข 77.5-2.4)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของ
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัย” ไวที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.5-1.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
7-7.5-2.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล
(http://edu2008.rru.ac.th/main/index.php)
7-7.5-2.2 ระบบดานการเงินและงบประมาณ
ECS
(http://plan.rru.ac.th/planblog/ecs.php)
7-7.5-2.3 ระบบดานประกันคุณภาพการศึกษา
FIS (http://fis.rru.ac.th)
7-7.5-2.4 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
DMS (http://plan.rru.ac.th/ajax/)
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ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน อยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต
(เอกสารหมายเลข 7-7.6-1.1, 7-7.6-1.2)
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผย (เอกสารหมายเลข 77.6-2.1, 7-7.6-2.2, 7-7.6-2.3)
3. การนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 7-7.6-3.1)
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4. คณะมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนคณะกรรมการประจําคณะ จากหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชน และมีการจัดประชุม อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7-7.6-4.1, 77.6-4.2,)
5. มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการดังนี้
- หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งคณะจะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข 7-7.6-5.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา” ไวที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.6-1.1 เว็บไซดของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7-7.6-1.2 ปายประกาศของคณะวิทยาการจัดการ
7-7.6-2.1 กระดานขาว ในเว็บไซตของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7-7.6-2.2 แบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการหองสมุดคณะ
7-7.6-2.3 หมายเลขโทรศัพทของคณะ
7-7.6-3.1 การสํารวจความพึงพอใจการใชบริการหองสมุดคณะ มีบรรณารักษหองสมุดคณะเปน
ผูรับผิดชอบ และนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานของหองสมุด
7-7.6-4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
7-7.6-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
7-7.6-5.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
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ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.1 – 0.99

คะแนน 2
รอยละ 1 – 1.99

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2

ผลการดําเนินงาน
ไมมีผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ ” ไวที่รอยละ
0.1
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
0 คะแนน
รายการหลักฐาน
ไมมีรายการหลักฐาน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 3 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีรองอธิการบดีบริหาร และ
คณะกรรมการเปนผูบริหารระดับคณะ รวมเปนคณะทํางาน ในสวนของคณะ ไดดําเนินงานมอบหมาย
ใหรองคณบดีที่รับผิดชอบงานดานตาง ๆ ของคณะ และหัวหนาสํานักงานคณบดี เปนคณะทํางาน
(เอกสารหมายเลข 7-7.8-1.1)
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2. การทํางานของคณะรวมวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
- คณะกรรมการอํานวยการของคณะวิทยาการจัดการ เลขาของแตละสาขาวิชา และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกทานเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย (25-27 พฤษภาคม 2552) (เอกสารหมายเลข 7-7.8-2.1, 7-7.8-2.2)
3. จากการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องดังกลาว คณะวิทยาการจัดการไดรวมกันจัดทําแผนบริหาร
และกําหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อสรุป (เอกสารหมายเลข 7-7.8-3.1, 7-7.8-3.2)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช ในกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.8-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ
7-7.8-2.1 หนังสือแจงกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7-7.8-2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน/
บริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย
7-7.8-3.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)
7-7.8-3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ผลผลิต
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ หรือ
เทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะมีผลการดําเนินงานผานระดับ 8 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
ดังนี้
ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีคูมือการตรวจติดตามและประเมิน (เอกสารหมายเลข 7-7.9-1.1)
นอกจากนี้คณะยังมีแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล โดยทําการแจกคูมือการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ปการศึกษา 2552 ใหประธานสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารหมายเลข 77.9-1.2) และจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจในการประเมินฯ และกําหนดใหแตละสาขาวิชา
รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาโดยตรง (เอกสารหมายเลข 7-7.9-1.3)
ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกําหนดแผนงานการประเมินผลภายใน โดยแจงทุกคณะ และศูนย
สถาบัน สํานัก ทราบลวงหนา (เอกสารหมายเลข 7-7.9-2.1, 7-7.9-2.2)
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรวมกับคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก กําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร โดยกําหนดเปนเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 (เอกสารหมายเลข 7-7.9-3.1)
ระดับที่ 4 คณะจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน (เอกสารหมายเลข
7-7.9-4.1)
ระดับที่ 5 คณะไดจัดประชุม และมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะ
(เอกสารหมายเลข 7-7.9-5.1, 7-7.9-5.2)
ระดับที่ 6 มหาวิทยาลัยมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ (เอกสารหมายเลข 7-7.9-6.1, 7-7.9-6.2)
ระดับที่ 7 คณะไดจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของคณะ (เอกสารหมายเลข 7-7.9-7.1)
ระดับที่ 8 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ ไปประกอบการสราง
แรงจูงใจ ดวยการจัดสรรเงินรางวัลตามผลงาน (เอกสารหมายเลข 7-7.9-8.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล” ไวที่ระดับ 7
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7-7.9-1.1
คูมือการตรวจติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
7-7.9-1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2552
7-7.9-1.3 รายงานการประชุมที่สรางความเขาใจในการประเมินฯ และกําหนดใหแตละ
สาขาวิชา
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รับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
7-7.9-2.1 บันทึกขอความเกี่ยวกับการจัดสงรายงานการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
7-7.9-2.2 ปฏิทินกําหนดการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําป 2552
7-7.9-3.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการ
7-7.9-4.1 แผนที่ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ (
Strategy Map)
7-7.9-5.1 บันทึกขอความเชิญคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาประชุม
(31 พฤษภาคม 2553
)
7-7.9-5.2
บันทึกขอความแจงรายละเอียดแผนกลยุทธที่ปรับแก
7-7.9-6.1
บันทึกขอความ ใหรายงานผลการดําเนินงาน
7-7.9-6.2 บันทึกขอความ สงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของคณะ
7-7.9-7.1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
7-7.9-8.1 ผลการประเมินปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให เปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. คณะ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตาม
เปาหมาย (เอกสารหมายเลข 8-8.1-1.1) โดยคณะฯไดนํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
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(เอกสารหมายเลข 8-8.1-1.2) มาวิเคราะหและจัดทําเปนแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ ( Strategy Map)
ทิศทางยุทธศาสตรคณะ เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. คณะมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
(เอกสารหมายเลข 8-8.1-2.1) ซึ่งมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาคณะ (เอกสารหมายเลข
8-8.1-2.2)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2551-2554 (เอกสารหมายเลข 8-8.1-2.3) และแผนปฏิบัติราชการประจําป
(เอกสารหมายเลข 8-8.1-2.4) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนาไดมีการจัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณ หาแนวทางและมาตรการตาง ๆ ในการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 8-8.1-2.5)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน สําหรับเกณฑขอนี้คณะฯไดใชระบบฐานขอมูลทางการเงินของกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คือ โปรแกรม ECS (www.plan.rru.ac.th) ซึ่ง
เปนโปรแกรมรายงานการใชจายเงินในแตละโครงการ แตละชวงเวลา มีการวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของแตละโครงการ (เอกสารหมายเลข 8-8.1-3.1)
4. คณะฯมีการจัดทํารายงานอยางเปนระบบอยางนอยปละ2 ครั้ง โดยจัดทํารายงานเปนราย
ไตรมาส ซึ่งเปนการรายงานทั้งในสวนการดําเนินโครงการและรายงานการใชจายเงินเปนประจําทุกป
(เอกสารหมายเลข 8-8.1-4.1)
5. คณะโดยฝายวางแผนและพัฒนา ไดรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ พรอมทั้งกระตุน
ใหหนวยงานในคณะดําเนินการใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนดในปงบประมาณ
2552 ตอที่
ประชุมของคณะ และในชวงของการจัดสรรงบประมาณประจําป คณะไดนําขอมูลการใชจายเงิน
โครงการตาง ๆ ไปใชในการจัดสรรเงินใหหนวยงานตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 8-8.1-5.1)
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย จะเขามาตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล การใชจายเงินงบประมาณของคณะอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 8-8.1-6.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” ไวที่
ระดับ 6
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
2 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
8-8.1-1.1
แผนกลยุทธทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ป 2551-2554
8-8.1-1.2 แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป
2551-2554
8-8.1-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
8-8.1-2.2 แผนพัฒนาคณะ 2551-2554
8-8.1-2.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2551-2554
8-8.1-2.4 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
8-8.1-2.5 รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาปงบประมาณ 2552
8-8.1-3.1
ภาพหนาจอโปรแกรม ECS (www.plan.rru.ac.th)
8-8.1-4.1
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2552
8-8.1-5.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาในสวนของ สรุป
รายงานการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552
8-8.1-6.1 เอกสารและหลักฐานกําหนดการเขาตรวจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

E-mail :
E-mail :

กระบวนการ
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. คณะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมวางแผนและพัฒนา (เอกสารหมายเลข 8-8.2-1.1)
และกําหนดใหภายในคณะจัดทําสถิติการใชทรัพยากรของคณะ เชน สถิติการใชหองประชุมชั้น 2 การ
ยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา เครื่องโปรเจคเตอร และการยืม-คืนหนังสือที่หองสมุดคณะ
เปนตน (เอกสารหมายเลข 8-8.2-1.2)
2. คณะกรรมการฯ มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร (เอกสาร
หมายเลข 8-8.2-2.1) จัดทําแนวปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 8-8.2-2.2) และแบบฟอรมการขอใช
ทรัพยากรของคณะ (เอกสารหมายเลข 8-8.2-2.3) โดยประกาศใหบุคลากรของคณะรับทราบ
3. คณะมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย กลาวคือ มีแผนการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ในคณะ ในแตละภาคเรียน (เอกสาร
หมายเลข 8-8.2-3.1)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน” ไวที่ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

“ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใช

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
8-8.2-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
8-8.2-1.2 สถิติการใชทรัพยากรของคณะ เชน สถิติการใชหองประชุมชั้น
2 การยืม -คืนเครื่อง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา เครื่องโปรเจคเตอร และการยืม -คืนหนังสือที่หองสมุด
คณะ บันทึกความตองการหนังสือ ตํารา ที่จัดซื้อเขาหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ
เปนตน
8-8.2-2.1
รายงานผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร
8-8.2-2.2
แนวปฏิบัติในการใชทรัพยากรรวมกันของคณะวิทยาการจัดการ
8-8.2-2.3 แบบฟอรมการขอใชทรัพยากรของคณะ
8-8.2-3.1
แผนการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ของคณะ ในแตละภาคเรียน
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ตัวบงชี้ที่ 8.3.0 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

ปจจัยนําเขา
รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

สูตรการคํานวณ :
เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปการศึกษานั้น
X 100
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
1-6,499 บาท
6,500-9,999 บาท
มากกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา 41 คน
(นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรเงินพัฒนารายบุคคลจาก
มหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงิน 430,000 บาท ดังนั้น งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา คิดเปน 10,487.80 บาทตอคน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 8.3.0 งบประมาณ
สําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา” ไวที่ มากกวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
8-8.3.0-1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2552
8-8.3.0-2 คําสั่งการเขารวมประชุม / ศึกษาดูงาน / ศึกษาตอ ปงบประมาณ 2552
8-8.3.0-3 เอกสารสรุปจํานวนอาจารยประจําเทียบเทา ประจําปงบประมาณ2552
(นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
คณะวิทยาการจัดการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะโดยใชคูมือของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการจัดทํา
(เอกสารหมายเลข 9-9.1-1.1, 9-9.1-1.2, 9-9.1-1.3)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
(เอกสารหมายเลข 9-9.1-2.1 , 9-9.1-2.2, 9-9.1-2.3)
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก (เอกสารหมายเลข 99.1-3.1)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
(เอกสารหมายเลข 9-9.1-4.1)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข
9-9.1-5.1)
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน (เอกสารหมายเลข 9-9.1-6.1)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนางานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดย
เชิญวิทยากรจาก สกอ.มาใหความรูความเขาใจในกระบวนการประกันคุณภาพ และการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ (เอกสารหมายเลข 9-9.1-7.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ ระดับ 5
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
9-9.1-1.1 คูมือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552
9-9.1-1.2
คูมือประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2552
9-9.1-1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
9-9.1-2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
9-9.1-2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
9-9.1-2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
9-9.1-3.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
9-9.1-4.1
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549, 2550 และ 2551
9-9.1-5.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551
ของคณะวิทยาการจัดการ
9-9.1-6.1 ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา (
FIS)
9-9.1-7.1 โครงการพัฒนางานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้
รอบระยะเวลา

:
:

กระบวนการ
รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และใน
สวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
6 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 255 2 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 3 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดยมีรองคณบดีกิจการ
นักศึกษาเปนประธานมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษาทุกดาน (เอกสาร
หมายเลข 9-9.2-1.1)
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
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คณะจัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องประกันคุณภาพกับนักศึกษาของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 9-9.2-2.1) และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดโครงการอบรมการใหความรูเรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารหมายเลข 9-9.2-2.2)
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะมีโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทั้งดานสงเสริมทักษะดานวิชาการ
กิจกรรมดานนันทนาการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 9-9.2-3.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไก
การใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา” ไวที่ ระดับ 3
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
9-9.2-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ
9-9.2-2.1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องประกันคุณภาพกับนักศึกษาของคณะ
9-9.2-2.2 โครงการอบรมการใหความรูเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9-9.2-3.1 จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
รอบระยะเวลา : รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง คณะมีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2552 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2552 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ เอกสารการเชิญประชุมของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 9-9.3-1.1, 9-9.3-1.2, 9-9.3-1.3, 9-9.31.4, 9-9.3-1.5, 9-9.3-1.6)
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2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน จากการจัดโครงการพัฒนางานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรของคณะมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการนําตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
การศึกษามาเปนตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง (เอกสารหมายเลข 9-9.3-2.1)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด คณะดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และสง
เอกสารรายงานการประเมินตนเองใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและนําขอมูลเผยแพรทางเว็บไซต
ของคณะ (เอกสารหมายเลข 9-9.3-3.1, 9-9.3-3.2)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
คณะไดนําผลการประเมินคุณภาพในแตละตัวบงชี้ ของปการศึกษา 2551 ที่คณะกรรมการประเมิน
ภายในไดใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานในป 2552 (เอกสารหมายเลข 9-9.3-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ ระดับ 4
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
3 คะแนน

“ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จ

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
9-9.3-1.1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
9-9.3-1.2
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552
9-9.3-1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
9-9.3-1.4 หนังสือเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพประชุม
9-9.3-1.5 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552
9-9.3-1.6
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
9-9.3-2.1 โครงการพัฒนางานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
9-9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
http://ms.rru.ac.th)
9-9.3-3.2 เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ (
9-9.3-4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551
ของคณะวิทยาการจัดการ
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

รอบระยะเวลา

:

E-mail :
E-mail :

รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และสงเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4.
ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงาน 1 ขอตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและศึกษา
อนุรักษธรรมชาติและจัดใหมีกิจกรรมดานประชาธิปไตย คือ การเลือกประธานนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารหมายเลข 10-10.1-2.1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจัดโครงการ
“การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)” เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และรูจักเสียสละสวนตนเพื่อสวนรวม (เอกสารหมายเลข
10-10.1-2.2)
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
จัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไวที่ มีการดําเนินการ 3 ขอ

“ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหาร

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
10-10.1-2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพและศึกษาอนุรักษธรรมชาติ
10-10.1-2.2 โครงการ “การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)”
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ผูเก็บรวมรวบขอมูล :
เบอรโทรภายใน :
E-mail :
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

รอบระยะเวลา

:

รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน

คะแนน 2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
จํานวน 2 ดานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. ดานการสงเสริมประชาธิปไตย มี 1 กิจกรรม คือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพและศึกษาอนุรักษธรรมชาติและจัดใหมีกิจกรรมดานประชาธิปไตย คือ การเลือก
ประธานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 841 คน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 189
คน คิดเปนรอยละ 22.47 (เอกสารหมายเลข 10-10.2-1.1, 10-10.2-1.2 )
2. ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
มีจํานวน 4 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการบัญชี จํานวน 157
คน (เอกสารหมายเลข 10-10.2-1.3)
- กิจกรรม
“การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)” จํานวน 57
คน (เอกสารหมายเลข 10-10.2-1.4)
- กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม “จริยธรรมทางธุรกิจ” จํานวน 40 คน (เอกสาร
หมายเลข 10-10.2-1.5)
- กิจกรรม ธรรมมะเขาพรรษา 43 คน กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 10-10.2-1.6
)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีจํานวน 841 คน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 297
คน คิดเปนรอยละ 35.31
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ
“ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับ
ผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม” ไวที่ มีกิจกรรม 1 ดาน
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
10-10.2-1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2552
10-10.2-1.2 โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพและศึกษาอนุรักษธรรมชาติ
10-10.2-1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
10-10.2-1.4 กิจกรรม “การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมของเยาวชนรุนใหม (ครั้งที่ 2)”
10-10.2-1.5 กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม “จริยธรรมทางธุรกิจ”
10-10.2-1.6 กิจกรรม ธรรมมะเขาพรรษา
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
จากผลการดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2550 ดังที่ไดรายงานไวในผลดําเนินการและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
10
องคประกอบ ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน และแผนดําเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7)
การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และ
(10) องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” สามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน และ
แนวทางเสริมเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ ไดดังนี้
การแปรผลการประเมิน
≤ 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ตารางที่ ส 1 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน กลุม ข (2) สถาบันที่เนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระดับ 7
75%

ระดับ 7
61.17%

คะแนน 3
คะแนน 1
2.00

ระดับ 6
ระดับ 7

ระดับ 6
ระดับ 6

คะแนน 3
คะแนน 2
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องคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ตัวบงชี้ที่ 2.15.0
ตัวบงชี้ที่ 2.16.0
ตัวบงชี้ที่ 2.17.0
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.6.0
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

เปาหมาย
ระดับ 4
±10% ของเกณฑ
ป.เอก 12%
ป.ตรี > 5%
ผศ. รศ. 35%
ระดับ 3
มีการดําเนินการ 5 ขอ
75%
75%
≥ 3.50
≥ 0.030%
3.00 – 3.50
100%
มีการดําเนินการ 7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4
-37.57 %
ป.เอก 9.76%
ป.ตรี 2.44%
ผศ. 9.76%
ระดับ 4
มีการดําเนินการ 4 ขอ
67.99%
76.02%
3.81
ไมมีผลการดําเนินงาน
4.316
100%
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
3
2
2
2
3
0
3
3
2

2.00
ระดับ 7
ระดับ 4

ระดับ 7
ระดับ 3

คะแนน 2
คะแนน 2
2.00

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 1 ขอ
23,750/คน
≥ 25,000/คน
10%
2.56 %
15.38%
≥ 45%

คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
1.60

ระดับ 6

ระดับ 6

คะแนน 2
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
ตัวบงชี้ที่ 8.3.0
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2

เปาหมาย
≥ 35%
≥ 40%
75%
≥ 4 แหลง

ผลการดําเนินงาน
4.88%
17.50%
79.46%
2 แหลง

คะแนนการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 1
1.40

ระดับ 4

ระดับ 3

คะแนน 2
2.00

มีการดําเนินการ 4 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
รอยละ 0.1
ระดับ 4
ระดับ 7

มีการดําเนินการ 2 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 5
ไมมีผลการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 8

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
2
1
2
2
3
0
2
3

1.78
ระดับ 6
ระดับ 4
≥ 10,000 บาท

ระดับ 6
ระดับ 3
10,487.80

คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
2.33

ระดับ 5
ระดับ 3

ระดับ 7
ระดับ 3

คะแนน 3
คะแนน 1
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องคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10
ตัวบงชี้ที่ 10.1
ตัวบงชี้ที่ 10.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 10
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกองคประกอบ

เปาหมาย
ระดับ 4

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4

คะแนนการประเมิน
คะแนน 3
2.33

มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีกิจกรรม 1 ดาน

มีการดําเนินการ 1 ขอ
มีกิจกรรม 2 ดาน

คะแนน 1
คะแนน 2
1.50
1.87

ตารางที่ ส 2 ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน กลุม ข (2) สถาบันที่เนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
คะแนนการประเมิน
มาตรฐานการอุดมศึกษา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ สกอ.
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.9
75%
67.99%
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.10
75%
76.02%
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.11
3.81
คะแนน 3
≥ 3.50
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ไมมีผลการดําเนินงาน
คะแนน 0
≥ 0.030%
ตัวบงชี้ที่ 2.17.0
มีการดําเนินการ 7 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ
คะแนน 2
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1
1.80
มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ระดับ 7
ระดับ 7
คะแนน 3
ตัวบงชี้ที่ 1.2
75%
61.17%
คะแนน 1
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ระดับ 3
ระดับ 4
คะแนน 3
ตัวบงชี้ที่ 7.1
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ
คะแนน 1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ระดับ 3
ระดับ 3
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ระดับ 4
ระดับ 4
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ระดับ 4
ระดับ 2
คะแนน 2
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มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.15.0
ตัวบงชี้ที่ 2.16.0
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.6.0
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3

เปาหมาย
ระดับ
รอยละ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4
0.1
4
7
6
4
5
3
4

ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 4
±10% ของเกณฑ
ป.เอก 12%
ป.ตรี > 5%
ผศ. รศ. 35%
มีการดําเนินการ 5 ขอ
3.00 – 3.50
100%
ระดับ 7
ระดับ 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ
≥ 25,000/คน
10%
≥ 45%
ระดับ 6
≥ 35%
≥ 40%

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5
ไมมีผลการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 8
ระดับ 6
ระดับ 3
ระดับ 7
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 6
ระดับ 6
ระดับ 4
-37.57 %
ป.เอก 9.76%
ป.ตรี 2.44%
ผศ. 9.76%
มีการดําเนินการ 4 ขอ
4.316
100%
ระดับ 7
ระดับ 3
มีการดําเนินการ 5 ขอ
23,750/คน
2.56 %
15.38%
ระดับ 6
4.88%
17.50%

คะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สกอ.
คะแนน 3
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 3
2.06
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3
2
2
1

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
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มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 8.3.0
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

75%
≥ 4 แหลง
ระดับ 4
≥ 10,000 บาท

79.46%
2 แหลง
ระดับ 3
10,487.80

มีการดําเนินการ 4 ขอ
ระดับ 2

มีการดําเนินการ 1 ขอ
ระดับ 1

คะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สกอ.
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
1.86

คะแนน 1
คะแนน 1
1.00
1.88

ตารางที่ ส 3 ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน กลุม ข (2) สถาบันที่เนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
มุมมองดานการบริหาร
คะแนนการประเมิน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
จัดการ
ตามเกณฑ สกอ.
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ระดับ 7
ระดับ 6
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ระดับ 4
ระดับ 4
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.4
±10% ของเกณฑ
-37.57 %
คะแนน 1
ตัวบงชี้ที่ 2.9
75%
67.99%
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.10
75%
76.02%
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 2.11
3.81
คะแนน 3
≥ 3.50
ตัวบงชี้ที่ 2.12
ไมมีผลการดําเนินงาน
คะแนน 0
≥ 0.030%
ตัวบงชี้ที่ 2.15.0
3.00 – 3.50
4.316
คะแนน 3
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มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 9.2

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 6
≥ 35%
≥ 40%
75%
≥ 4 แหลง
ระดับ 4
ระดับ 3

ระดับ 7
ระดับ 3
ระดับ 6
4.88%
17.50%
79.46%
2 แหลง
ระดับ 5
ระดับ 3

ระดับ 7
75%
ระดับ 6
100%
มีการดําเนินการ 7 ขอ
ระดับ 4
มีการดําเนินการ 4 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 7
ระดับ 5
ระดับ 4

ระดับ 7
61.17%
ระดับ 6
100%
มีการดําเนินการ 5 ขอ
ระดับ 3
มีการดําเนินการ 2 ขอ
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 4

เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.16.0
ตัวบงชี้ที่ 2.17.0
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนดาน
กระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2

คะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สกอ.
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 1
1.76

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3
1
3
3
2
2
1
2
2
3
3
3

2.33
≥ 25,000/คน
ระดับ 6
ระดับ 4

23,750/คน
ระดับ 6
ระดับ 3

คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2
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มุมมองดานการบริหาร
จัดการ
ตัวบงชี้ที่ 8.3.0
เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

≥ 10,000 บาท

10,487.80

คะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สกอ.
คะแนน 3
2.25

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 4.6.0
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.7
เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม

ป.เอก 12%
ป.เอก 9.76%
ป.ตรี > 5%
ป.ตรี 2.44%
ผศ. รศ. 35%
ผศ. 9.76%
ระดับ 3
ระดับ 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 1 ขอ
10%
2.56 %
15.38%
≥ 45%
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
รอยละ 0.1
ไมมีผลการดําเนินงาน

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 0
1.50
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สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ในภาพรวมแยกตามแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
หนวยงานภายในใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ มีเพียงบาง
โครงการที่ยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินใหครบทุกหนวยงาน
2. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบใหการดําเนินการเปนไปตามแผนงาน และมี
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนระบบ
3. ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหไดขอมูลยอนกลับ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการที่กําหนด
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. กําหนดใหหนวยงานภายในทุกหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณ ตองดําเนินงานตาม
โครงการ และใหรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
2. สรางกลไกความรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานภายใน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการที่กําหนด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อนําผลมาใชใน
การจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรไว
อยางชัดเจน ทําใหคณะสามารถดําเนินการพัฒนาหลักสูตรไดเปนระบบและขั้นตอนมากขึ้น
2. คณะมีหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
3. คณะไดจัดทําประมวลการสอนของแตละรายวิชาไวอยางชัดเจน
4. คณะมีคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาที่จะออกฝกประสบการณศึกษา
และปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย
2. อาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอยมาก และไมมีผูดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
3. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพยังไมชัดเจนเทาที่ควร และขาด
ระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. ขณะนี้จํานวนอาจารยคณะวิทยาการจัดการมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 4 คน ศึกษา
ตอโดยไดรับทุนของมหาวิทยาลัย และ สกอ. อีกจํานวน 7 คน และทุนสวนตัว 4 คน รวมทั้งสิ้น
11 คน แตเนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นผลสําเร็จของผูศึกษาตองใชเวลา ดังนั้น คณะ
วิทยาการจัดการจึงไดเสนอขอพนักงานในระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาการจัดการจะไดรับในสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจจํานวน 3 คน เปนวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด
2. กระบวนการและขั้นตอนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ คือ การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน และตํารา โดยมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําใหนําเขาโรงพิมพและ
เผยแพรจํานวน 500 เลมตอวิชา ซึ่งเปนจํานวนที่กอใหเกิดภาระกับอาจารยที่จะขอเขาสูตําแหนงและ
ตองทําวิจัยอีก 6 เรื่อง ซึ่งอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ บางสาขาวิชามีภาระงานสอนภาคปกติ
คอนขางมาก จึงทําใหเปนอุปสรรคสําคัญตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. กลไกการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ ตองปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง

1. คณะมีการสํารวจความตองการพื้นฐานของนักศึกษาปทุกชั้นป และโดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
2. คณะจัดกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมแตละครั้งควรจะนําผลการประเมินในแตละโครงการมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมหรือโครงการครั้งตอไป
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แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดแผนการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละชั้นป
โดยประสานความรวมมือกับสาขาวิชา
2. การวางแผนการจัดกิจกรรมโดยใหมีโครงการและ/หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้
ที่กําหนด

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะมีนักวิจัยเพิ่มขึ้น คณาจารยของคณะใหความสําคัญกับการทําวิจัยเพิ่มขึ้น โดยมีผู
เสนอโครงการเพื่อทําการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
2. คณะมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน เทากับ 2.56% เมื่อเทียบกับ
จํานวนอาจารยประจํา
จุดที่ควรพัฒนา
1. กําหนดกลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. เพิ่มจํานวนนักวิจัย
3. ปรับระบบฐานขอมูลงานวิจัย
4. สรางและขยายเครือขายทางงานวิจัย
5. เผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ
6. บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. สรางกลไกและกระบวนการเพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิทยาการจัดการให
ความสําคัญและทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยเปนทีม
3. มีการสรางระบบฐานขอมูลงานวิจัยที่ชัดเจน
4. สรางเครือขายและมีกลไกสนับสนุนความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
5. มีระบบการรวบรวม คัดสรร งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการเผยแพร และการ
นําไปใชประโยชน
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. แตละสาขาวิชามีโครงการบริการวิชาการอยางนอย 1 โครงการ
2. อาจารยที่ใหบริการวิชาการมีทั้งอาจารยคนเดิมที่เคยดําเนินการอยูแลว และอาจารยคน
ใหมที่เขามาเริ่มดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนําผลการผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมยังไมชัดเจน
เทาที่ควร
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. คณะควรตองนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนและปรับปรุงคําอธิบายและเปาหมายการประกันคุณภาพให
ชัดเจน และเหมาะสมกับผลงานและเปาหมายระดับคณะ
3. สาขาวิชาควรกําหนดแผนการบริการวิชาการสังคมไวในแผนปฏิบัติงานประจําปทุกป

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
สาขาวิชามีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
คณะยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตาม
ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
คณะควรวางแผนการจัดกิจกรรมและการกําหนดกิจกรรมที่นักศึกษาที่จะตองเขารวม
ใหชัดเจนกวาเดิม เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทุกคน
2. คณะไดดําเนินการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยไดถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของคณะใหทุกสาขาวิชาไดรับทราบ และกําหนดใหสาขาวิชารับผิดชอบตัวชี้วัดที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะยังขาดกระบวนการทบทวนการจัดทําแผนการจัดการความรูที่เปนรูปธรรม
2. อาจารยประจําของคณะไมไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
3. การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะ
ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. จัดประชุมอาจารยเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการจัดการความรู
2. คณะและสาขาวิชาควรวางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคณะสูองคการการเรียนรู
3. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. คณะควรมีการวางแผนและสรางกลไกในการนําระบบความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษาอยางเปนรูปธรรม

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. คณะมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการพัฒนาบุคลากรของคณะ
2. คณะมีงบประมาณเพียงพอสําหรับพัฒนาทักษะนักศึกษา โดยไดจัดสรรงบประมาณ
ซื้อหนังสือที่ทันสมัยเขาหองสมุดคณะ ปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ภายในคณะ เชน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร และหองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
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จุดที่ควรพัฒนา
1. วางแผนและดําเนินงานตามแผนใหสอดคลองกับตัวบงชี้
2. พัฒนาระบบการจัดทําโครงการของคณะวิทยาการจัดการใหเปนลักษณะ PDCA
3. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานในคณะมีกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่แผนและโครงการกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. กพร. Audit Committee และ สมศ.
2. ใหหนวยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่ดําเนินงานตามโครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานเปนลักษณะ PDCA
3. กําหนดกลไก ใหหนวยงานภายในคณะดําเนินงานตามแผนและโครงการที่ไดกําหนด
ไวในแตละปงบประมาณ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
คณะแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยใหอาจารยแตละสาขามีสวนรวม
และจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อกําหนดใหแตละสาขาจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูเปนหมวดหมูโดยใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ทาง
มหาวิทยาลัยและคณะไดจัดทําคูมือ โดยแจกใหกับประธานและเลขาของแตละสาขา
จุดที่ควรพัฒนา
คณะตองมีการวางระบบและกลไกในการใหความรูดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
1. ประชุมอาจารยทั้งคณะเพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะการประกันคุณภาพ
2. คณะและสาขาวิชาตองวางแผนการจัดระบบและกลไกในการสรางความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูเพื่อสรางความเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ

284

องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
จุดแข็ง
คณะมีกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
จุดที่ควรพัฒนา
กิจกรรมที่คณะดําเนินการยังไมครอบคลุมนโยบายทั้งหมด เชน กิจกรรมดานประชาธิปไตย
และกิจกรรมตอตานยาเสพติด
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ทุกสาขาวิชาควรจะจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกันเปนประจําอยางตอเนื่อง และใหครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 3 ดาน

เปาหมายการดําเนินงานในระยะสั้น

1. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. , กพร. , สมศ. และ Audit Committee มากที่สุด
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและวิจัยใหมากขึ้น
3. จัดทําแผนการพัฒนาคณะสูองคการการเรียนรู
4. ทบทวนและปรับกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
5. ทบทวนและปรับกระบวนการในการคัดสรรอาจารยพิเศษ
6. ทบทวนและวางแผนระบบการประกันคุณภาพทั้งระดับคณะและสาขาวิชา

เปาหมายการดําเนินงานระยะยาว และแผนการพัฒนาคณะในอนาคตใหสอดรับกับ
เปาหมาย
1. ทบทวนแผนกลยุทธ และกําหนดกลยุทธใหมทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา
โดยใหบุคลากรทุกระดับของคณะมีสวนรวม
2. การเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2552
รายการ
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข )
จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก

ยืนยันขอมูล
103
63
6
6
6
6
-
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จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
- -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร
- -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับอนุปริญญา

ยืนยันขอมูล
1,042
4.316
4.177
4.350
6
6
4,620
-
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(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา – ระดับอนุปริญญา
(ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาตรี
(ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต
(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต
(ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท
(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
(ภาคพิเศษ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก
(ภาคปกติ)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

ยืนยันขอมูล
841
3,779
3,219.05
608.72
2,610.33
-
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- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
- -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
- -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อ
ปรับคาเปนปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
(ภาคปกติ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
(ภาคพิเศษ)
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ยืนยันขอมูล
3,219.05
3,219.05
608.72
2,610.33
41
1
1
36
4
37
4
-

1,959
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
(เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานวิชาการ วิชาชีพ
- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานคุณธรรม จริยธรรม
- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานกีฬา สุขภาพ
- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับอนุปริญญา
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาตรี
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท

ยืนยันขอมูล
218
19
463
1,309
1,047
413

-

-
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- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาเอก
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิต.
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิตชั้นสูง
(สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ
- -ดานวิชาการวิชาชีพ
- -ดานคุณธรรม จริยธรรม
- -ดานกีฬา สุขภาพ
- -ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- -ดานสิ่งแวดลอม
(สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ยืนยันขอมูล
-

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา - ดานวิชาการวิชาชีพ
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา - ดานคุณธรรม จริยธรรม
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา - ดานกีฬา สุขภาพ
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา - ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา - ดานสิ่งแวดลอม
(สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
(สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
(สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (คน)
(สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

-

-

9.76
9.76
-

-
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ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม
- -จํานวนกิจกรรมวิชาการ
- -จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- -จํานวนกิจกรรมนันทนาการ
- -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
- -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย
- -(สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน
- -(สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน
จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
- -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
- -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
- -จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

ยืนยันขอมูล
2,351

950,000
950,000
6
6
1
1

24,358.97
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อาจารยประจํา (บาท)
(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท)
(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(สมศ.2.1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
(สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม
จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแตระดับดีขึ้นไป(กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใชผลสํารวจของ ก.พ.ร. ( กรณีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ใชผลการสํารวจความความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรมมาคํานวณ
เปนภาพรวม)
(สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขา
กับพันธกิจดานการเรียนการสอน
จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน

ยืนยันขอมูล
15.38

2
2
7
2
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ยืนยันขอมูล

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ
พันธกิจดานการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
- -ในประเทศ
- - ตางประเทศ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
- -ในประเทศ
- -ตางประเทศ
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานการวิจัย
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานศิลปและวัฒนธรรม
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานอื่นๆ
งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการทั้งหมด
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปการศึกษา)
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปงบประมาณ)
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ)
คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ)

8

430,000
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คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
(ปงบประมาณ)
เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)
สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ
ของ สกอ.

ยืนยันขอมูล

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
1. นางสาวชอมณี สุคันธิน คณบดี
ประธานกรรมการ
2. นางพิมพจนั ทร อารยเมธาเลิศ ผูแทนรองคณบดี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาเรศ วีระพันธ ผูแทนรองคณบดี
กรรมการ
4. นางอรกัญญ เอี่ยมพญา ผูแทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
5. นายครรชิต มาระโภชน ผูแทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
6. นางสาวอรนุช
กฤตยขจรสกุล ผูแทนประธานสาขาวิชา
กรรมการ
7. นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
8. นายอายุวัฒน รงคะประยูร ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
9. รองศาสตราจารย ดร.ทองฟู ศิริวงศ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย ถิรนันท อนวัชศิริวงศ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
11. นายประยุทธ ทองเพิ่ม ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
12. นางสาวดวงใจ ถนอมชาติ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
13. นางสาววิภาพร ดีสวัสดิ์ หัวหนาสํานักงานคณบดี
เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวชอมณี สุคันธิน คณบดี
ประธานกรรมการ
นางพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ รองคณบดีวิชาการ
กรรมการ
นางสาวดาเรศ วีระพันธ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
นายวัฒนา พิลาจันทร รองคณบดีกิจการนักศึกษา
กรรมการ
นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา ผูชวยคณบดี
กรรมการ
นางสาวอัจนา ปราชญากุล ผูชวยคณบดี
กรรมการ
นายประสาน นันทะเสน ผูชวยคณบดี
กรรมการ
นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี ผูชวยคณบดี
กรรมการ
นางสาววิภาพร ดีสวัสดิ์ หัวหนาสํานักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
1. นางพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ กรรมการที่ปรึกษา
2. นางสาวดาเรศ วีระพันธ ประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี รองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา พิลาจันทร กรรมการ
5. นายครรชิต มาระโภชน กรรมการ
6. นายภานุวัฒน ธัมมิกนันท กรรมการ
7. นายประสาน นันทะเสน กรรมการ
8. นางวริศรา เชนะโยธิน กรรมการ
9. นางดวงฤดี จํารัสธนสาร กรรมการ
10. นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา กรรมการ
11. นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล กรรมการ
12. นางอัญชลี ลุนแจม กรรมการ
13. นางสาวสินีนาถ เริ่มลาวรรณ กรรมการ
14. นายธรรมรัตน สิมะโรจนา กรรมการ
15. นางสาวพิพรรธน พิเชฐศิรประภา กรรมการ
16. นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล กรรมการ
17. นายสัญญา โดดสู กรรมการ
18. นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท กรรมการ
19. นางวิชุดา จันทรเวโรจน กรรมการ
20. นายอายุวัฒน รงคะประยูร กรรมการ
21. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เลขานุการ
22. นางสาววิภาพร ดีสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวสมพร ศิริวรา ผูชวยเลขานุการ
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เอกสารแกไข
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
(คณะวิทยาการจัดการ)
หนา
36
37
77

78

88

129
130

132
133

134

เดิม
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก
การประเมินตนเอง 3 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา 39 คน
- เทากับ 3,846.15 บาทตอคน
- เทากับ 20,512.82 บาทตอคน
- เทากับ 24,358.97 บาทตอคน
4-4.3-4 จํานวนอาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา

ตัวบงชี้ที่ 5.3
ผลการดําเนินงาน
- อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา 39 คน
- รอยละ 17.94
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คะแนน 3
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 2.07
ตัวบงชี้ที่ 4.3
24,358.97/คน
ตัวบงชี้ที่ 5.3
17.94%
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
1.89
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คะแนน 3
ตัวบงชี้ที่ 4.3
24,358.97/คน
ตัวบงชี้ที่ 5.3
17.94%
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน

ใหม
คะแนน 2 มีการดําเนินการ 5-6 ขอ
การประเมินตนเอง 2 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยประจํา 40 คน
- เทากับ 3,750 บาทตอคน
- เทากับ 20,000 บาทตอคน
- เทากับ 23,750 บาทตอคน
4-4.3-4 ตารางแสดงจํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริงคณะวิทยาการ
จัดการ จําแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา
2552 (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)
ผลการดําเนินงาน
- อาจารยประจํา 40 คน
- รอยละ 17.50
คะแนน 2
2.00
23,750/คน
17.50%
1.87
คะแนน 2
23,750/คน
17.50%
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135

1.91
1.88
ตัวบงชี้ที่ 2.2
คะแนน 3
คะแนน 2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
17.94%
17.50%
เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย1.82
1.76
ตัวบงชี้ที่ 4.3
24,358.97/คน
23,750/คน

