บทที 1
บทนํา

1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของคณะวิทยาการจัดการ
ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับที 2) มีผลให้วิทยาลัยครู ซึง
เป็ นสถาบันทีผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว สามารถผลิตบัณฑิตได้อีก 2 สาขา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในเวลาต่อมามีสถาบันทีผลิตครู มากขึน ทังในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และวิทยาลัย
ครู เอง ทําให้ผลิตครู เกินความต้องการ บัณฑิตเกิดการว่างงานจํานวนมาก ดังนันวิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา จึง
ได้จดั ตังคณะวิทยาการจัดการขึนในปี พ.ศ. 2527 (27 พฤศจิกายน 2527) ทําหน้าทีจัดการเรี ยนการสอน และผลิต
บัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์เพือสนองตอบความต้องการของสังคม ในขณะนัน
คณะวิท ยาการจัด การ เดิ ม เรี ยก คณะวิชาวิท ยาการจัด การ มี สํา นัก งานตังอยู่ที อาคาร 3 ชัน 2 ตรงข้า ม
หอประชุมเก่า (โรงอาหาร) ในครังแรกทีเปิ ดสอนยังไม่มีการแบ่งส่ วนราชการภายใน หลังจากนันอีก 1 ปี จึงได้มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในเป็ น 5 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาการเงินและบัญชี
2. ภาควิชาการตลาด
3. ภาควิชานิเทศศาสตร์
4. ภาควิชาบริ หารธุรกิจและสหกรณ์
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ มีนกั ศึกษาเพิมเป็ นจํานวนมาก จึงได้ยา้ ยสํานักงานมายังหอสมุดเก่า
ซึ งว่างจากการใช้งานมาระยะหนึ ง ต่อมาได้มีการปรับปรุ งซ่ อมแซมตัวอาคารสถานที ใหม่ เรี ยกว่าอาคาร 5 ซึ งเป็ น
อาคารไม้ 2 ชัน เป็ นสํานักงานคณะ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการและห้องพักอาจารย์
ในปี พ.ศ. 2540 (เดือนมิถุนายน) จนถึงเดือนเมษายน 2545 คณะวิทยาการจัดการได้ยา้ ยมายังอาคาร 100 ปี ศรี
สุ ริยวงศ์ ซึ งสร้างขึนเพือเฉลิมฉลองในโอกาสทีสถาบันมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ซึ งเป็ นอาคารสู งที สุ ด
อาคารแรกของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน (สูง 15 ชัน)
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 คณะวิทยาการจัดการได้ยา้ ยมายังทีตังปั จจุบนั ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร
7) เลขที 1061 ถนน อิสรภาพ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600 โทร. 02-472 5715
จากจุดเริ มต้นมาจนถึงปัจจุบนั คณะวิทยาการจัดการได้กา้ วมาสู่ความโอ่อ่า สง่างาม ทันสมัย มีความพร้อมด้านสิ ง
อํานวยความสะดวกทุก ๆ ด้าน
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" (คนของ
พระราชา) ใช้แทนชือ "วิทยาลัยครู " ทัวประเทศ
8 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระราชทาน "ตราพระราชลัญจกร" ให้เป็ นตรา
สัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏทัวประเทศ
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25 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538" ทําให้ คณะวิชา
เปลียนเป็ น คณะ ตําแหน่ งหัวหน้ าคณะวิชา เปลียนเป็ น คณบดี พร้อมทังเปลียนครุ ยวิทยฐานะของบัณฑิตใหม่เป็ น
ครังแรกในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี พ.ศ. 2539 โดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้ าคณะ ซึ งปั จจุบนั เรี ยกว่า คณบดี
เรี ยงลําดับดังนี
1. ดร.สุพล
ธีรรัตนพันธ์ (24 พฤศจิกายน 2527 - 16 เมษายน 2530)
2. รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล
(17 เมษายน 2530 - 17 เมษายน 2534)
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วารี ศรี มาโนชน์
(18 เมษายน 2534 - 10 พฤศจิกายน 2536)
4. ดร.ทวิช
บุญธิรัศมี
(11 พฤศจิกายน 2536 - 15 มิถุนายน 2538)
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมปอง คงชัย
(16 มิถุนายน 2538 - 30 กันยายน 2539)
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนีย ์ สุวทิ วัส
(1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2544)
7. รองศาสตราจารย์เกริ ก วยัคฆานนท์ (1 ตุลาคม 2544 - 24 ตุลาคม 2551)
8. รองศาสตราจารย์รวงพร อิมผล
(1 พฤศจิกายน 2551 - 31 ตุลาคม 2554)
9. ดร.ไพฑูรย์
มากสุข
(1 พฤศจิกายน 2554 – ปั จจุบนั )
ปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดแนวความคิดทีจะประสานภารกิจการทํางานมากกว่าทีจะแยกกันเป็ นภาควิชา คณะ
วิทยาการจัดการจึงได้จดั องค์การใหม่ และบริ หารโดยคณะบุคคล โดยแบ่งออกเป็ น 5 โปรแกรมวิชา คือ
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
3. โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ
4. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
ในปี การศึ ก ษา 2543 คณะวิท ยาการจัด การ สามารถจัด การเรี ย นการสอนและประสาทปริ ญ ญาตรี ใ น
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจหรื อบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้ แตกต่างจากเดิมทีผูเ้ รี ยนจบในด้านบริ หารธุรกิจและการ
จัดการ ระดับปริ ญญาตรี จะได้รับการประสาทปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตเท่านัน
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตรากฎหมายที เป็ นแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศขึน เรี ยกว่าพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติกาํ หนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้องเข้ามารวมอยู่ในสังกัดเดี ยวกัน และมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล
สถาบันราชภัฏทัวประเทศจึ งเปลียนสถานภาพเป็ น "มหาวิทยาลัย" ทําให้สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปลียน
สถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมือวันที
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยมีการแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 9 หน่วยงาน 1 ใน 9 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีการแบ่งเป็ น 1 สํานักงาน และ 7 โปรแกรมวิชา ดังนี
1. สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ทีตัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที 1061 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร 7 ) ชัน 1 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 4000 โทรสาร 0-2472-5715 http:www.bsru.ac.th/
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2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เปิ ดสอน 4 วิชาเอก
- วิชาเอกการโฆษณา
- วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
- วิชาเอกวารสารศาสตร์
- วิชาเอกวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ เปิ ดสอน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ
4. โปรแกรมวิชาการตลาด เปิ ดสอน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
5. โปรแกรมวิชาบัญชีและการเงิน เปิ ดสอน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
6. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เปิ ดสอน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทียว เปิ ดสอน 1 แขนงวิชา
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวและอุตสาหกรรมบริ การ
8. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (บัณฑิตศึกษา) เปิ ดสอน 1 แขนงวิชา
- แขนงวิชาการจัดการทัวไป
ต่อมาในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลียนรู ปแบบการบริ หารงานโดยมีการกระจายอํานาจการบริ หาร
ลงสู่สาขาวิชา โดยคณะวิทยาการจัดการ มี 11 สาขาวิชา ดังนี
1. สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
6. สาขาวิชาการบัญชี
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
9. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื อสารองค์การ
10. สาขาวิชาการสื อสารมวลชน
11. สาขาวิชาการท่องเทียว
ปี พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ ได้ยา้ ยมาตังอยูท่ ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชัน 1 ถนน
อิ สรภาพ แขวงหิ รัญ รู จี เขตธนบุ รี กรุ ง เทพฯ และคณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรเก่ า ซึ งใช้
หลักสู ตรกลางของสถาบันราชภัฏ พ.ส. 2543 และพัฒนาหลักสู ตรใหม่ เพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผุเ้ รี ยน ตลอดจนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทของ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา พ.ศ. 2548 และในปี การศึ กษา 2555 ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทังหมด 11 หลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี และ 1 หลักสู ตรในระดับปริ ญญาโท
ดังนี
ระดับปริ ญญาโท
หลักสูตรมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป)
สีประจําคณะ : สีฟ้า
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของคณะวิทยาการจัดการ
ปรัชญา
ความคิดกว้างไกล ใฝ่ รู ้คู่จริ ยธรรม ชีนําพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ ความสามารถด้านการบริ หารจัดการ มีทกั ษะด้านอาชีพ มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม เพือพัฒนาสังคม
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ นิ เทศศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเทียว เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การบัญชีทีมีคุณภาพ
2. เพือส่งเสริ มการวิจยั เพือพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่และท้องถิน
3. ให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
4. สร้างเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาให้เป็ นบุคลากรทีดีของสังคม
5. เพือทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพือผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเทียว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และการบัญชีทีมีคุณภาพ
2. เพือส่งเสริ มการวิจยั เพือพัฒนาวิทยาการและท้องถิน
3. เพือให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
4. เพือสร้างเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาให้เป็ นบุคลากรทีดีของสังคม
5. เพือทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
เพือให้การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
สอดคล้อ งกับ สภาพการเปลี ยนแปลงเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ คณะวิ ท ยาการจัด การจึ ง ได้ ก ํา หนด
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ไว้ ดังนี
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความรู ้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
มีจริ ยธรรม คุณธรรม และความซือสัตย์ในวิชาชีพ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับทีสื อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
มีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
มีจิตสํานึกในการใฝ่ การศึกษา มีวนิ ยั ค่านิยมทีดี เสี ยสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ดร.ไพฑูรย์
มากสุข
ประธานกรรมการ
ผศ.ระวีพนั ธ์
สะอาดเอียม
รองประธานกรรมการ
ศ. ดร.ศักดิดา
ปั นเหน่งเพ็ชร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รศ. ดร.จีรเกียรติ
อภิบุณโยภาส
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รศ.สมยศ
นาวีการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รศ. ดร.บังอร
เสรี รัตน์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
อ. สิ ทธิศกั ดิ
จรรยาวุฒิ
กรรมการ
อ. จันทรัศมิ
สิ ริวฒ
ุ ินนั ท์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
นางอัชรี
ภักดีสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
รายชือคณะกรรมการบริหารคณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ดร.ไพฑูรย์
รศ. ดร.บังอร
ผศ.ระวีพนั ธ์
อ.สิ ทธิศกั ดิ
อ.จันทรัศมิ
อ.พรรณา
รศ.ดร.ปรเมสฐ์
ผศ.พรสวรรค์
ผศ.สุปราณี
อ.สุภาพร
อ.ภัทิรา
อ.เพียงธิดา
อ.รัชนก
อ.พิมพ์พิไล
อ.ธัชพงศ์
อ.นิตยา
อ.ธีรวีร์
อ.สุเมธ
นางอัชรี

มากสุข
เสรี รัตน์
สะอาดเอียม
จรรยาวุฒิ
สิ ริวฒ
ุ ินนั ท์
พูนพิน
บุญศรี
ตังเมตตาจิตตกุล
ศิริสวัสดิชัย
ปริ ญญาเศรษฐกุล
มาศมาลัย
เสรี สุทธิกลู ชัย
ปั ญญาสุพฒั น์
ไทพิทกั ษ์
เศรษฐบุตร
มณี วงศ์
เอียมสุวรรณ
ใจเย็น
ภัคดีสุวรรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธาน
รองอธิการบดี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื อสารองค์การ กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการสื อสารมวลชน
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการตลาด
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการท่องเทียว
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน
กรรมการและเลขานุการ
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3. โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (Administration Chart)

คณบดี
คณะกรรมการประจํา

รองฯฝ่ าย
บริ หาร

คณะกรรมการบริ หารคณะ

รองฯ ฝ่ าย

รองฯ ฝ่ าย
วิชาการ

วางแผนและพัฒนา

รองฯ ฝ่ าย
กิจการนักศึกษา

รองฯ ฝ่ าย
ประกัน

สํานักงาน
สาขาวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชา
การตลาด

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการ
ท่องเทียว

สาขาวิชาการ
สื อสารมวลชน

สาขาวิชาการโฆษณา
และธุรกิจบันเทิง

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
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ผังห้ องคณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 7)
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
ชัน 1 - ห้องคณบดีและรองคณบดี
- ห้องประชุมคณะฯ
- ห้องประชุมคณะฯ
ชัน 5
- โครงการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
- ห้องประชุมคณะฯ
ชัน 6
- ห้องพักคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
- สํานักงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 1 : ห้องปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลิกภาพเพืองานนิเทศศาสตร์
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 2 : ห้องปฏิบตั ิการโฆษณา
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 3 : ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
ชัน 7
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 4 : ห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสียง
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 5 : ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 6 : ห้องปฏิบตั ิการงานข่าว
- ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ 7 : ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพนิง
ชัน 8 - ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีด
- สํานักงานโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (บัณฑิตศึกษา)
ชัน 13
- ห้องเรี ยนนิสิตปริ ญญาโท(MBA) ของโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ (บัณฑิตศึกษา)
- ห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเทียว
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ชัน 14
- ห้องปฏิบตั ิการการตลาด
- ห้องปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชัน 15 - ห้องประชุม
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4. นโยบายคุณภาพ
4.1 ด้ านการจัดการศึกษา
ก. นโยบาย
1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีนโยบายรับนักศึกษาภาคปกติ โดยคํานวณจาก
อัตราส่ วนของอาจารย์(ทังอาจารย์ประจําวิชา อาจารย์พิเศษและวิทยากร)ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์ของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึ กษา และเพิมจํานวนนักศึ กษาภาค กศ.พ. ตามศูนย์นอกที ตัง ทังนี จะขยายการเปิ ดโปรแกรมวิชาที
ทันสมัยเพิมขึน นอกจากนันคณะวิทยาการจัดการจะพัฒนาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ นิ เทศศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเทียวและพัฒนาบุคลากรเพือสร้างศักยภาพการเปิ ดระดับปริ ญญามหาบัณฑิตหลักสูตรต่างๆ
2) ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพือเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถและทักษะการทํางานทังภายใน
และภายนอกสถาบัน
3) พัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพครู ของอาจารย์เพือจัดการเรี ยนการสอนทังในระดับปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาโทให้มีประสิ ทธิภาพ
ข. เป้ าหมาย
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาโทโปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ ทีกระจายสู่ สถานี บริ การสารสนเทศทางวิชาการ ทัง
ใกล้และทีห่างไกล เช่น ชุมพร สมุย หลังสวน อิสลามวิทยาลัย กระบี
2) โปรแกรมวิช าในคณะวิท ยาการจัด การอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที ยวมี ห ลัก สู ต รที วิช าชี พ มัค คุ เ ทศก์อ ย่า งมี
มาตรฐานของ ททท. (www.depthai.co.th,www.thaitrade.com) และเปิ ดสอนวิชาธุ รกิ จระหว่างประเทศแก่ นักศึ กษา
ต่างชาติ ตังแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป
3) โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ เปิ ดสอนและส่ งเสริ มประสบการณ์แก่นักศึ กษา โดยใช้วิทยากรและการใช้
ทรัพยากรจากภายนอก เพือให้เกิดแก่บณ
ั ฑิตทีมีศกั ยภาพเพิมขึน
4) โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเปิ ดสอนวิชาธุรกิจระหว่างประเทศแก่นศ.ต่างชาติ ตังแต่ปี 2550 เป็ นต้นไป
5) ส่งเสริ มบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา
6) พัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพครู ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกให้มีสัดส่ วน
ตามมาตรฐานของสํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.2 ด้ านการวิจยั
ก. นโยบาย
1) สนับสนุนอาจารย์ทงเงิ
ั นทุนและอุปกรณ์ให้อาจารย์สามารถทํางานวิจยั เพือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
2) นําผลการวิจยั มาปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ หารงานตาม TRENDS Model
3) พัฒนาการทําสารนิพนธ์และภาคนิพนธ์ของนักศึกษาทังระดับปริ ญญาตรี และโทให้มีมาตรฐาน
ข. เป้ าหมาย
1) ให้อาจารย์สามารถผลิตงานวิจยั เพือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ เช่น การรับทุนของมหาวิทยาลัย
2) ให้คณาจารย์ของคณะได้ทาํ วิจยั เพือนําผลมาพัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ หาร เช่น การวิจยั ในชันเรี ยน
3) จัดทําฐานข้อมูลสารนิพนธ์และภาคนิพนธ์ของนักศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั เช่น การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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4.3 ด้ านการให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. นโยบาย
1) สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการฝึ กอบรมหรื อการลงภาคสนามเพือเป็ นร่ วมมือกับวิทยากรให้ชุมชนเข้มแข็ง
2) สนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสันตามความต้องการของท้องถิน ตามทฤษฎี TRENDS Model
3) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมทีมีส่วนร่ วมกับชุมชน
ข. เป้ าหมาย
1) จัดอาจารย์ทีเข้ารับการอบรมเป็ นวิทยากรชุมชนเข้มแข็ง ปฏิบตั ิงานตามทีหน่วยงานทีเกียวข้องมอบหมาย เช่น
การถ่ายทอดองค์ความรู ้จากงานวิจยั เรื องการพัฒนาผูป้ ระกอบ การนักวิจยั ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จัดฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสันอย่างน้อยปี ละ 1-2 ครัง เช่น การอบรมเส้นทางสู่ ผสู ้ อบบัญชีภาษีอากร และ
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน 2 ฝังคลองเขตธนบุรี โครงการให้ความรู ้ดา้ นบริ หารธุรกิจสู่นกั ศึกษาและชุมชนโดย
การฝึ กอบรมหลักสูตร HR Champion
3) จัดให้นกั ศึกษาทํากิจกรรมเพือช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เช่น การพัฒนาทําความสะอาด
โรงเรี ยนพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส
ในกิ จกรรม “นิ เทศศาสตร์ ขอทําความดีแด่เจ้าพ่อ” ของโปรแกรมวิชา
นิ เ ทศศาสตร์ โครงการเพื อน้องบ้า นเดีย วกัน บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ของโปรแกรมวิช าบริ ห ารธุรกิจ จัดกิจ กรรม
เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ งแวดล้อม หรื อส่ งเสริ มความรู ้ โครงการบริ หารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีการพึงตนเอง ของโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
4.4 ด้ านการปรับปรุง ถ่ ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ก. นโยบาย
1) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพ ทางด้านธุรกิจก่อนออกสนามฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจริ ง
2) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
3) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ และทักษะทางด้านการปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์
4) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ และทักษะทางการปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเทียว
ข. เป้ าหมาย
1) จัดตังศู นย์ปฏิ บตั ิ การวิชาชี พ เพือให้นักศึ กษาได้ฝึกปฏิ บัติธุรกิ จจําลอง เช่ น การจัดการออกทัวร์ ของ
นักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเทียว
2) จัดตังห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้องพิมพ์ดีดคณะ เช่น การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาได้ตามความเหมาะสม
3) จัดทําห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์วชิ าเอกประชาสัมพันธ์, วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์, วิชาเอกวารสารศาสตร์
วิชาเอกการโฆษณา และห้องปฏิบตั ิการอืนๆเพือเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์เช่น ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
4) จัดตังห้องปฏิบตั ิการ เช่น การตลาด บัญชี และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5) จัดตังห้องปฏิบตั ิการด้านอุตสาหกรรมท่องเทียว และปฏิบตั ิการโรงแรม
6) จัดให้มีคณะทํางานด้านการปฏิบตั ิการด้าน Home Page ของคณะวิทยาการจัดการโดยเผยแพร่ ความรู ้ ทาง
วิชาการให้เป็ นปั จจุบนั
7) จัดให้นกั ศึกษามีการปฏิบตั ิการด้านภาษาประเทศเพือนบ้าน เช่น โครงการเรี ยนร่ วมมหาวิทยาลัยในประเทศ เพือน
บ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ตามโครงการของมหาวิทยาลัย
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4.5 ด้ านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ก. นโยบาย
1) สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา และกีฬาประเพณี ต่างๆทีสําคัญตามเทศกาล
2) จัดกิจกรรมเข้าฝึ กอบรมจริ ยธรรม และคุณธรรมนักศึกษา
ข. เป้ าหมาย
1) จัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาเข้าฝึ กอบรมจริ ยธรรม และคุณธรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เช่น โปรแกรมวิชา
บริ หารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด, แขนงวิชาทรัพยากรมนุษย์ และโปรแกรมนิเทศศาสตร์ จัดโครงการลักษณะนีทุกปี
2) จัดให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาทีทางมหาวิทยาลัยจัดทุกครัง เช่น วันไหว้ครู การแห่ เทียนพรรษา
เป็ นต้น
5. สถานภาพทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ*
จํานวนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการประจําปี การศึกษา 2555 ทังหมด 64 คน
จํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2555 = 64 คน

สถานภาพทางวิชาการของอาจารย
ตําแหน่ ง
จํานวน
จํานวนจริง
อายุงานครบตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
8
8

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
12
12

รวม
อาจารย์
44
47

64
64

คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
คุณวุฒิ
จํานวน
จํานวนจริง
อายุงานครบตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

54
54

10
10

11

64
64
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ตารางแสดงการปฏิบัติงานของคณาจารยจําแนกตามสาขาวิชาและตําแหนงทาง
วิชาการ
สาขาวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การท่องเทียว
การสื อสารมวลชน
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
รวม

อาจารย์
3
6
2
3
2
3
3
6
9
4

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
1
3
3
1
1
1
1
3
2
2
-

รวม
7
6
6
5
3
3
8
6
11
4

3

1

1

5

47

12

8

64
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บุคลากร
ตารางแสดงการปฏิบัติงานของคณาจารยจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิ
การศึกษา
สาขาวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การท่องเทียว
การสื อสารมวลชน
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
รวม

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท
5
6
5
2
2
3
7
6
9
4

ปริญญาตรี
-

5

-

54

1
11

13

1
2

10

จํานวน (คน)

ข้าราชการพลเรื อน
พนักงานตามสัญญา

1
3
1

รวม
7
6
6
5
3
3
8
6
11
4
5

พนักงานสายสนับสนุนและเจ้าหน้าทีห้องปฏิบตั ิการต่าง ดังนี
บุคลากร

ปริญญาเอก
2

64
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จํานวนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการมีนกั ศึกษาประจําปี การศึกษา 2555 จําแนกตามสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีได้ ดงั นี
ภาคปกติ
สาขาวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การท่องเทียว
การสื อสารมวลชน
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
รวมแต่ ละชันปี

ชันปี ที 1

ชันปี ที 2

ชันปี ที 3

ชันปี ที 4

รวมทุกชันปี

200
335
253
30
32
171
252
189
264
355
79

515
205
793
71
70
249
682
657
1265
720
218

422
279
712
82
33
117
531
554
1158
641
299

776
176
1296
201
20
26
685
1012
2157
1502
548

1913
995
3054
384
155
563
2150
2412
4844
3218
1144

1216

5445

4828

8399

20832
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6. งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณ
หมวดรายจ่ าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชัวคราว
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอืน
รวม
ใช้ไป
คงเหลือ

ประเภทงบประมาณ ปี 2555
งบแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
คงคลัง
2,541,500
720,700

3,262,200
3,142,000
120,200

469,440
19,631,422.20
10000
5,058,957
467000

25,636,819.20
16,933,547.30
8,703,271.90
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รวม
-

5,141,000
4142450

469,440
22172922.20
10000
10,920,657
4,609,450

9,283,450
8,340,653.30
942,794.70

38,182,469.20
38,182,469.20
28,416,202.60
9,766,266.60
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ลักษณะของตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึ กษา 2555 นัน มีทงตั
ั วบ่งชี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ งเน้นปั จจัยและกระบวนการ ตัวบ่งชีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) , ตัว
บ่งชีอัตลักษณ์ และตัวบ่งชีการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
3.3 การส่งเสริ มจิตสาธารณะของนิสิต
4. การวิจยั
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั
4.4 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
4.5 งานวิจยั ทีนําไปใช้ประโยชน์
4.6 ผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ
5. การบริการวิชาการแก่ สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี
5.3 การนําความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั
5.4 การเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก
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ชนิดตัวบ่ งชี
ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ
กระบวนการ

เป้ าหมาย
7 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ

ผลผลิต

4 ข้อ

ผลผลิต
ผลผลิต

4.00
4.00

กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต

6 ข้อ
6 ข้อ
3 ข้อ

กระบวนการ
กระบวนการ
ปั จจัยนําเข้า

6 ข้อ
5 ข้อ
2 ล้านบาท

ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต

3 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน

กระบวนการ
กระบวนการ
ชนิดตัวบ่ งชี
ผลผลิต

5 ข้อ
4 ข้อ
เป้ าหมาย
3 ข้อ

ผลผลิต

5 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

6.

7.

8.
9.

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
6.4 การสื บสานโครงการพระราชดําริ
การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสิ นใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง
7.5 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของสภาสถาบัน
7.6 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถาบัน
7.7 การพัฒนาคณาจารย์
7.8 การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
7.9 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
7.10 ความสําเร็ จในการนําแนวคิด TRENDS Model มาใช้ในการพัฒนา
การศึกษา
การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ชนิดตัวบ่ งชี
ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ
กระบวนการ

เป้ าหมาย
7 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ

ผลผลิต

4 ข้อ

ผลผลิต
ผลผลิต

4.00
4.00

กระบวนการ
5 ข้อ
ผลผลิต
4 ข้อ
ไม่ตอ้ งดําเนินการ
ผลผลิต
3 ข้อ
กระบวนการ
7 ข้อ
กระบวนการ
4 ข้อ
กระบวนการ
5 ข้อ
กระบวนการ
5 ข้อ
ผลผลิต
3.51
ผลผลิต
3.51
ผลผลิต
3
ไม่ตอ้ งดําเนินการ
ผลผลิต
4
ผลผลิต
4

กระบวนการ

6 ข้อ

กระบวนการ

9 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

สรุปผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
2. การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมทีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอนซึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพือ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การสิ งอํานวยความสะดวกด้านวิชาการและด้านกายภาพ
แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาทีครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์
4. การวิจยั
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
18

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ประเมิน

5

5

5
2.56
2.82

5
2.56
2.82

4
5

3
5

4

5

4

5

4

5

4.37

4.37

5

5

5

5

4

4

5

5

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
5. การบริการวิชาการแก่ สังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้ าหมายของคณะ
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
เป็ นทีปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจํา
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริ หารงานคณะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและ
สามารถผลักดันคณะให้แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของคณะ
7.3 มีการพัฒนาคณะสู่องค์การเรี ยนรู ้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือพัฒนา และธํารงรักษา
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเป็ นส่วนหนึงของ
กระบวนการ บริ หารการศึกษา
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ปี การศึกษา 2554
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
5
5

5
5

5
5

5

3

5

5

5
4
5

5
4
5

5

5

5

4

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
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ลักษณะของตัวบ่ งชีและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษา 2555
ตัวบ่งชี ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึ กษา 2555 นัน มีทงตั
ั วบ่งชี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ งเน้นปั จจัยและกระบวนการ ตัวบ่งชีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) , ตัว
บ่งชีอัตลักษณ์ และตัวบ่งชีการปฏิบตั ิราชการ (ก.พ.ร.)
ความเชือมโยงของตัวบ่ งชี
องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี

ตัวบ่ งชี
(สกอ.)

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2. การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไก การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จ ของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ งานทําหรื อประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.11 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
เผยแพร่
2.12 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
เผยแพร่
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
4. การวิจยั
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
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ตัวบ่ งชี
(อัตลักษณ์ )

(สกอ. 1.1)
(สกอ. 2.1)
(สกอ. 2.2)
(สกอ. 2.3)
(สกอ. 2.4)
(สกอ. 2.5)
(สกอ. 2.6)
(สกอ. 2.7)
(สกอ. 2.8)
(สมศ.1)
(สมศ.2)
(สมศ.3)
(สมศ.4)

(สกอ. 3.1)
(สกอ. 3.2)
(สกอ. 4.1)
(สกอ. 4.2)
(สกอ. 4.3)

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ความเชือมโยงของตัวบ่ งชี
องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี

ตัวบ่ งชี
(สกอ.)

และนักวิจยั
4.4 งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ทีได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่
4.5 งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ทีนําไปใช้ ประโยชน์
4.6 ผลงานวิชาการที รั บการรั บรองคุณภาพ
5. การบริการวิชาการแก่ สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5.3 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจัย
5.4 การเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อองค์ กร
ภายนอก
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสิ นใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีของสภาสถาบัน
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริ หารสถาบัน
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
97. องค์ ประกอบตามอัตลักษณ์
97.1 ผลการพัฒนาสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)
97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)
97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที ส่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถาบัน (TRENDS Model หรื อ World Class Quality
University)
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ตัวบ่ งชี
(อัตลักษณ์ )
(สมศ.5)
(สมศ.6)
(สมศ.7)

(สกอ. 5.1)
(สกอ. 5.2)
(สมศ.8)
(สมศ.9)

(สกอ. 6.1)
(สมศ.10)
(สมศ.11)
(สกอ. 7.1)
(สกอ. 7.2)
(สกอ. 7.3)
(สกอ. 7.4)
(สมศ.12)
(สมศ.13)
(สกอ. 8.1)
(สกอ. 9.1)
(สมศ.16.1)
(สมศ.16.2)
(สมศ.17)

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ความเชือมโยงของตัวบ่ งชี
องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี

ตัวบ่ งชี
(สกอ.)

ตัวบ่ งชี
(อัตลักษณ์ )
(สมศ.18.1)

97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของสังคมในประเด็นที 1
(การส่ งเสริ มจิ ตสาธารณะ)
97.5 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของสังคมในประเด็นที 5
(การเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซี ยน)
98.. องค์ ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
98.1 ร้ อยละของนักศึกษาที สอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้
ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ
รวมทังสิน

(สมศ.18.2)

(ก.พ.ร.4.1.3)
42 ตัวบ่ งชี

22

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จําแนกตามหน่ วยงาน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1.1 กระบวนการ
   
พัฒนาแผน
2. การผลิตบัณฑิต
   
2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริ หาร
หลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจํา    
ทีมีคุณวุฒิปริ ญญา
เอก
2.3 อาจารย์ประจํา    
ทีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
   
2.4 ระบบการ
พัฒนา คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน
   
2.5 ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา
และ
สภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้
2.6 ระบบและกลไก    
การจัดการเรี ยนการ
สอน
2.7 ระบบและกลไก    

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย
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รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรี ยน
ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
   
2.8 ระดับ
ความสําเร็ จ ของการ
เสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริ ญญา    
ตรี ทีได้ งานทําหรื อ
ประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของ  
บัณฑิตปริ ญญาตรี
โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
 
2.11 ผลงานของ
ผู้สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทที
ได้ รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่
 
2.12 ผลงานของ
ผู้สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอกที
ได้ รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไก  
การให้คาํ ปรึ กษาและ

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย
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รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษา
4. การวิจยั
4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการ
ความรู ้จากงานวิจยั
หรื องาน
สร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุน
งาน วิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจยั
4.4 งานวิ จั ยหรื อ
งานสร้ างสรรค์ ที
ได้ รั บการตี พิ ม พ์
หรื อเผยแพร่
4.5 งานวิจัยหรื อ
งานสร้ างสรรค์ ที
นําไปใช้
ประโยชน์
4.6 ผลงานวิชาการ
ที รั บการรั บรอง
คุณภาพ
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สาขาวิชา
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-

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

5. การบริการวิชาการแก่ สังคม
  
5.1 ระบบและ
กลไกการบริ การ
ทางวิชาการแก่
สังคม
5.2 กระบวนการ   
บริ การทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
  
5.3 ผลการนํา
ความรู้ และ
ประสบการณ์ จา
การให้ บริ การ
วิชาการมาใช้ ใน
การพัฒนา การ
เรี ยนการสอนและ
การวิจัย
  
5.4 การเรี ยนรู้
และเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งของ
ชุมชนหรื อองค์ กร
ภายนอก
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  
6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุ
บํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.2 การส่ งเสริ ม   
และสนับสนุน
ด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม
  
6.3 การพัฒนา

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย
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สุนทรี ยภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของ            
สภาสถาบันและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ
ของสถาบัน
    -   -    7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่ สถาบัน
เรี ยนรู ้
           
7.3 ระบบ
สารสนเทศเพือ
การบริ หารและ
การตัดสิ นใจ
7.4 ระบบบริ หาร            
ความเสี ยง
7.5การปฏิบัติตาม
--------------- ตัวบงชี้ที่ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย --------------บทบาทหน้ าที
ของสภาสถาบัน
    7.6 การปฏิบัติ
ตามบทบาท
หน้ าทีของ
ผู้บริ หารสถาบัน
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไก            
การเงินและ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
           
9.1 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
27

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ
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ภายใน
97. องค์ ประกอบตามอัตลักษณ์
97.1 ผลการพัฒนา  
สถาบันให้ เกิดอัต
ลักษณ์ (การทํานุ
บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
97.2ผลการพัฒนา  
บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ (การทํานุ
บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
 
97.3 ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้ น
และจุดเด่ นที
ส่ งผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ ของ
สถาบัน
(TRENDS Model
หรื อ World Class
Quality
University)

97.4 ผลการชี นํา 
ป้ องกัน หรื อ
แก้ ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที1
(การส่ งเสริ มจิ ต
สาธารณะ)

97.5 ผลการชี นํา

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย
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ป้ องกัน หรื อ
แก้ ปัญหาของสั งคม
ในประเด็นที 2 (การ
เตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซี ยน
98องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
98.1 ร้ อยละของ
นักศึกษาที สอบผ่ านเกณฑ์
การทดสอบความรู้
ความสามารถด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ
รวม

40

40

-

-

40

40

-

6

-



8

29

9

-

9

-

-



13

12

8

-

9

-

6

-

6

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
โรงเรี ยนสาธิต

องค์ ประกอบ/
ตัวบ่ งชี

คณะ
ครุ ศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยา
การจัดการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานัก
ส่ งเสริ มฯ
สํานักวิทยบริ การฯ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันวิจยั ฯ

หน่ วยงานของมหาวิทยาลัย
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ขอมูลตัวบงชี้ในมุมมองตางๆ
๑. การจัดกลุ่มตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในส่ วนนี จะนําเสนอข้อมูลการจัดกลุ่มตัวบ่งชี ในมุมมอง/ลักษณะต่างๆ เพือให้ขอ้ มูลที ได้จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเกิดความหมายมากขึน โดยในส่วนนีจะนําเสนอการจัดกลุ่มตัวบ่งชี 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. การจัดกลุ่มตัวบ่งชีทังหมด จําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และจําแนกตามการทํางานเชิง
ระบบ (ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต)
2.การจัดกลุ่มตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสกอ.ซึงมีการจัดกลุ่ม4ลักษณะคือ
1.1 จัดกลุ่มตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
1.2 จัดกลุ่มตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
1.3 จัดกลุ่มตามมุมมองการบริ การจัดการ
1.4 จัดกลุ่มตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3. การจัดกลุ่มตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
4. การจัดกลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์
ตารางที 1 ตัวบ่ งชี การประเมินคุณภาพการศึกษาทังหมด
จําแนกตามองค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านและการทํางานเชิงระบบ
จํานวนตัวบ่ งชี
องค์ ประกอบ
ปัจจัยนําเข้ า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ
ตัวบ่งชีที 1.1
1
แผนดําเนินการ
2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีที 2.2, 2.3 และ 2.5 ตัวบ่งชีที 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบ่งชีที 2.8, 2.9,
12
และ 2.7
2.10,2.11, และ2.12
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชีที 3.1 และ 3.2
2
4 การวิจยั
ตัวบ่งชีที 4.3
ตัวบ่งชีที 4.1
ตัวบ่ งชี ที 4.4, 4.5 และ
6
4.6
และ 4.2
5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชีที 5.1 และ 5.2 ตัวบ่ งชี ที 5.3 และ 5.4
4
6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
ตัวบ่งชีที 6.1
ตัวบ่ งชี ที 6.2
3
วัฒนธรรม
และ 6.3
7 การบริ หารและการจัดการ
ตัวบ่งชีที 7.1, 7.2, 7.3
ตัวบ่ งชี ที 7.5,7.6,
6
และ 7.4
8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีที 8.1
1
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชีที 9.1
1
97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชีที 97.1, 97.2, 97.3, 5
97.4และ 97.5
98 สํานักงาน ก.พ.ร.
ตัวบ่งชีที 98.1
1
รวม

4

18
30

20

42
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2. ตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.
2.1 ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ าน
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลักทีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และมีพนั ธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการทีจะสนับสนุนให้
การขับเคลือนพันธกิจหลักบรรลุเป้ าหมายได้ คือ 1) ปรัชญาปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนิ นการ 2) กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 3) การบริ หารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึงพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเชือมโยงบูรณาการทุกเรื องเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื อง จึงจะส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง
พัฒนาขึนโดยคํานึ งถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านทีครอบคลุมทังพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุ น ได้แก่ 1) ปรัชญาปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนิ นการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริ การทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม7) การบริ หารและการ
จัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนัน ในการประกันคุณภาพการศึ กษาเพือพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จึงได้กาํ หนดตัวบ่งชีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน
เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง
ตารางที 2 องค์ ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามองค์ ประกอบ
องค์ ประกอบ

จํานวนตัวบ่ งชี
ปัจจัยนําเข้ า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ
ตัวบ่งชีที 1.1
แผนดําเนินการ
2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีที 2.2, 2.3 และ ตัวบ่งชีที 2.1, 2.4, 2.6 และ 2.7 ตัวบ่งชีที 2.8
2.5
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชีที 3.1
และ 3.2
4 การวิจยั
ตัวบ่งชีที 4.3
ตัวบ่งชีที 4.1
และ 4.2
5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชีที 5.1
และ 5.2
6 การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที 6.1
-

1

7 การบริ หารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

ตัวบ่งชีที 7.1, 7.2, 7.3 และ 7.4
ตัวบ่งชีที 8.1
ตัวบ่งชีที 9.1

-

รวม

4

18

1

4
1
1
23

31

8
2
3
2
1
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2.2 ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กําหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าทีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนัน จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2549 ซึ งถือได้วา่ เป็ นมาตรฐานการอุดมศึ กษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย มาตรฐานฉบับนีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริ หารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึ กษาเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพือการดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขทังทางร่ างกายและจิตใจ มีความสํานึ กและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) บัณฑิตมีความรู ้ ความเชียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรี ยนรู ้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้
เพือพัฒนาตนเอง
สามารถปฏิบตั ิงานและสร้างงานเพือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวติ และปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทงด้
ั านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริ หารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริ หารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็ นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) มีการบริ หารจัดการบุคลากรทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการที
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพือเพิมศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
2) มีการบริ หารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารที มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
คล่องตัว โปร่ งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าคุม้ ทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนือง
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนิ นงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทัง 4 ด้านอย่างมี
ดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่ วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่ วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู ้ มาตรฐาน
นีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) มีหลักสูตรและการเรี ยนการสอนทีทันสมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการ ทีหลากหลายของประเภท
สถาบัน และสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เน้นการเรี ยนรู ้และ
การสร้างงานด้วยตนเองตลอดจนมีการบริ หารกิจการนิสิตนักศึกษาทีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตรและ
การเรี ยน
การสอน
2) มีการวิจยั เพือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่ทีเป็ นการขยายพรมแดนความรู ้และทรัพย์สินทางปั ญญา
ทีเชือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมื อระหว่างสถาบันอุดมศึ กษาทังในและต่างประเทศ เพือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
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3) มีการให้บริ การวิชาการทีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับความเชียวชาญ
ของประเภทสถาบัน มี ก ารประสานความร่ วมมื อระหว่างสถาบันอุด มศึ กษากับภาคธุ รกิ จอุต สาหกรรมทังในและ
ต่างประเทศ เพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งและความยังยืนของสังคม และประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ์ ฟื นฟู สื บสาน พัฒนา เผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน เพือเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพือประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู ้ตามแนวทาง/หลักการอันนํา ไปสู่ สังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ มาตรฐานนีมีตวั บ่งชีหลัก ได้แก่
1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู ้ ทังส่ วนที เป็ นภูมิปัญญาท้องถินและประเทศ เพือ
เสริ มสร้างสังคมฐานความรู ้
2) มีการบริ หารจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักการวิจยั แบบบูรณาการหลักการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
หลักการสร้างเครื อข่ายและหลักการประสานความร่ วมมือรวมพลังอันนําไปสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
ดังนัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง
ตารางที 3 มาตรฐานการอุดมศึกษา และตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบ่ งชีด้ าน
ตัวบ่ งชีด้ าน
ตัวบ่ งชีด้ าน
มาตรฐาน
ปัจจัยนําเข้ า
กระบวนการ
ผลผลิต
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชีที 2.8
2. มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริ การ
การอุดมศึกษา

ตัวบ่งชีที 1.1, 2.4,
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
และ 9.1
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริ หาร
ตัวบ่งชีที 2.2, 2.3, ตัวบ่งชีที 2.1, 2.6,
การอุดมศึกษา
2.5 และ 4.3 2.7, 3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2 และ 6.1
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้
ตัวบ่งชีที 4.2 และ
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
7.2
รวม
4
18

33

รวม
1

-

7

-

13

-

2

1
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2.3 ตัวบ่ งชีตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
เพือให้การประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสามารถติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นการดําเนิ นงานอย่าง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ทัง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิ น และด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้ รวมถึงนวัตกรรม จึ งสามารถกระจาย ตัวบ่งชี ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ทีกล่าวข้างต้น
ตารางที 4 มุมมองด้ านบริหารจัดการทีสําคัญและตัวบ่ งชีตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่ งชีด้ านปัจจัย
นําเข้ า

1. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ตัวบ่ งชีด้ าน
กระบวนการ

ตัวบ่ งชีด้ าน
ผลผลิต

รวม

ตัวบ่งชีที 2.8

7

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชีที 4.3

ตัวบ่งชีที 2.6, 2.7,
3.1, 3.2, 5.1และ
5.2
ตัวบ่งชีที 1.1, 2.1,
2.4, 4.1, 6.1, 7.1,
7.3, 7.4 และ 9.1
ตัวบ่งชีที 8.1

4. ด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม

ตัวบ่งชีที 2.2
และ 2.3
4

ตัวบ่งชีที 4.2
และ 7.2
18

2. ด้านกระบวนการภายใน

รวม

ตัวบ่งชีที 2.5

10
1

2
4
23

2.4 ตัวบ่ งชีเพือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที
12 พฤศจิกายน 2551 เพือนําไปสู่ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันทีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
ในการจัดตังทีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มาตรฐานฉบับนี ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน
คื อ มาตรฐานด้า นศัก ยภาพและความพร้ อมในการจัดการศึ กษา และมาตรฐานด้านการดําเนิ นการตามภารกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันทีเน้น
ระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันทีเน้นการวิจยั ขันสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี
1) มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน
1.1) ด้ านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารทีประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรี ยนทีดี
มีห้อง
ครบทุกประเภท พืนทีใช้สอยทีใช้ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจาํ นวนเพียงพอ และเหมาะสม
กับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสู ตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์
พืนที ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทังต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุ ภณ
ั ฑ์ประจําอาคาร ครุ ภณ
ั ฑ์
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การศึ กษา และคอมพิวเตอร์ จาํ นวนเพียงพอต่อการจัดการศึ กษาทังนี อาคารและบริ เวณอาคารจะต้องมี ความมันคง
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรื อความจําเป็ นอย่างอืน ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
1.2) ด้ านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพร้อมในการปฏิบตั ิภารกิจด้านวิชาการสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที ตอบสนองความต้องการของประเทศและผูใ้ ช้
บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการบริ การการศึ กษาที ดี สามารถแสวงหาความรู ้ได้อย่าง มีคุณภาพ
สถาบันต้องมีการบริ หารวิชาการทีมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิ ผลทังในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิต
บัณฑิตการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล การเรี ยนรู ้ การประกันคุณภาพการเรี ยนการสอน และการ
พัฒนาปรับปรุ งการบริ หารวิชาการ
1.3) ด้ านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทังงบการเงินรวมและงบทีจําแนกตามกองทุน
มีแผนการเงินที มันคง เป็ นหลักประกันได้วา่ สถาบันจะสามารถจัดการศึ กษาได้ตามพันธกิ จและเป้ าหมายทีกําหนดไว้
รวมทังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยนและผูใ้ ช้บริ การอุดมศึกษา สถาบันมี
การจัดทํา รายงานการเงินทีแสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายทีมีประสิ ทธิ ภาพ และทัวถึงเป็ น
ธรรมอย่า งชัดเจน รวมทังการนํา รายได้ไปลงทุ น ภายใต้ก ารประเมิ นและวิเคราะห์ ค วามเสี ยง มี ร ะบบการติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
1.4) ด้ านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริ หารจัดการที มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบตั ิทีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และพันธกิจทีกําหนดไว้
โดยมี สภาสถาบัน ทําหน้าที กํากับ นโยบาย การดําเนิ นการตามแผนการบริ หารบุ คคล การบริ ห ารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน การบริ หารสวัสดิการทีจัดให้กบั นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทีกําหนดไว้ มีการเผยแพร่ ผลการกํากับการดําเนิ นงาน
ของสภาสถาบัน และการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารทุกระดับสู่ ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลทีประกอบด้วย หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่ วม
และหลักความคุม้ ค่า
2) มาตรฐานด้ า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประกอบด้ว ยมาตรฐานย่อ ย
ด้านต่างๆ 4 ด้าน
2.1) ด้ านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรี ยนทีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ
จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้ าหมายทีกําหนด และจัดให้มีขอ้ สนเทศทีชัดเจน เผยแพร่ ต่อสาธารณะในเรื องหลักสู ตร
การจัด การเรี ย นการสอน คณาจารย์ทีส่ งเสริ มการจัด กิ จ กรรม การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ทังในและนอกหลัก สู ต ร และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2.2) ด้ านการวิจัย สถาบันอุดมศึ กษามีการดําเนิ นพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริ หารจัดการเพือส่ งเสริ มและสนับสนุน
คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจยั ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายการทําวิจยั กับหน่ วยงานภายนอก
สถาบันเพือให้ได้ผลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์ และงานริ เริ มสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
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2.3) ด้ านการให้ บริ การทางวิชาการแก่ สังคม สถาบันอุดมศึ กษามีการให้บริ การทางวิชาการทีครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมายทังในวงกว้างและกลุ่ม เป้ าหมายที เฉพาะเจาะจงทังในและต่างประเทศ ซึ ง อาจให้บริ การโดยการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันทังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาํ ปรึ กษาการศึ กษาวิจยั การ
ค้นคว้า
เพือแสวงหาคําตอบให้กบั สังคม การให้บริ การฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสันต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนืองบริ การ
แก่ประชาชนทัวไป การให้บริ การทางวิชาการนีสามารถจัดในรู ปแบบของการให้บริ การแบบ
ให้เปล่าหรื อเป็ นการให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ทีให้ผลตอบแทนเป็ นรายได้หรื อเป็ นข้อมูล ย้อนกลับ มาพัฒนาและปรับ ปรุ ง
เพือ ให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
2.4) ด้ านการทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมสถาบันอุ ดมศึ กษามี การดําเนิ นการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมของชาติทงในระดั
ั
บหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึ งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรงหรื อโดยอ้อมเพือให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากรของสถาบัน
ได้รับการปลูกฝั งให้มีความรู ้ ตระหนักถึ งคุ ณค่า เกิ ดความซาบซึ งและมี สุนทรี ยะต่อศิ ลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนําไปใช้เป็ นเครื องจรรโลงความดี งามในการดํารงชี วิตและประกอบอาชี พ มีวิถีชีวิตที ปรารถนาและเรี ยนรู ้
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดําเนิ นงานด้านนี อย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์
การดําเนิ นงานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน
ดังนัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษาย่อยแต่ละด้าน เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ น
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง
ตารางที 5 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่ งชีทีใช้ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อม
ในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริ หารจัดการ

ตัวบ่ งชีด้ าน
ปัจจัยนําเข้ า

ตัวบ่ งชีด้ าน
กระบวนการ

ตัวบ่ งชีด้ าน
ผลผลิต

ตัวบ่งชีที 2.5
ตัวบ่งชีที 2.2
และ 2.3
-

ตัวบ่งชีที 2.1, 2.4
และ 2.6
ตัวบ่งชีที 8.1
ตัวบ่งชีที 1.1,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4
และ 9.1

-

ตัวบ่งชีที 2.7, 3.1
และ 3.2
ตัวบ่งชีที 4.1

ตัวบ่งชีที 2.8

4

-

3

2. มาตรฐานด้ านการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจยั

ตัวบ่งชีที 4.3
36
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รวม

1
5
1
6

-
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(3) ด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม
(4) ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม

4

และ 4.2
ตัวบ่งชีที 5.1
และ 5.2
ตัวบ่งชีที 6.1

-

18

1

-

2
3
23

3. ตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน กลุ่มตัว
บ่งชีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชีมาตรฐานการส่งเสริ ม ดังนี
ตัวบ่ งชี พืนฐาน หมายถึง ตัวบ่งชีทีประเมินภายใต้ภารกิจหลักของสถานศึกษา บนพืนฐานทีทุก
สถานศึกษาต้องมีและปฏิบตั ิได้ ซึงสามารถชีผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเชือมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายใน
ตัวบ่งชีพืนฐานพัฒนามาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบสอง ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี
ตัวบ่ งชี อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชีทีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา รวมถึงความสําเร็ จตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึ กษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบ่ งชี มาตรการส่ งเสริ ม หมายถึง ตัวบ่งชีทีประเมินผลการดําเนิ นงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เป็ นผู ้ก ํา หนดแนวทางพัฒ นาเพื อร่ ว มกัน ชี แนะ ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสั ง คมตามนโยบายของรั ฐ ซึ งสามารถ
ปรั บเปลี ยนตามกาลเวลา และสภาพปั ญหาสังคมที เปลี ยนไป โดยมี เป้ าหมายที แสดงถึ งความเป็ นผูช้ ี นําสังคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึ กษาในการชี นําเรื องต่างๆ เช่น การส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื องมาจาก
พระราชดําริ ความรักชาติ การบํารุ งศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ ค่านิ ยมและจิตสาธารณะ ความคิด
สร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิ จ การพร้อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซี ยน พลังงาน
สิ งแวดล้อม อุบตั ิภยั สิ งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง
ตลอดจนการน้อมนําปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ
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ตารางที 6 ตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
กลุ่มตัวบ่ งชี
1. กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
1.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
1.2 ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
1.3 ด้านบริ การวิชาการแก่สงั คม
1.4 ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ด้านการบริ หารและพัฒนาสถาบัน
1.6 ด้านพัฒนาและประกันคุณภาพ
ภายใน
2. กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์
3. กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริ ม

ตัวบ่ งชี
ตัวบ่งชีที 2.9, 2.10, 2.11 และ 2.12
ตัวบ่งชีที 4.4, 4.5 และ 4.6
ตัวบ่งชีที 5.3 และ 5.4
ตัวบ่งชีที 6.2 และ 6.3
ตัวบ่งชีที 7.5 และ 7.6
คะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน
รวม
ตัวบ่งชีที 97.1 และ 97.2
ตัวบ่งชีที 97.3, 97.4 และ97.5
รวมทังสิน

4. ตัวบ่ งชีอัตลักษณ์ 56 ตัวบ่ งชี คือ ตัวบ่งชีที 97.1 – 97.5
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รวม
4
3
2
2
2
1
14
2
3
19
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************************************************

บทที 2 รายละเอียด คําอธิบาย และเกณฑ์การประเมิน

องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
คณะวิทยาการจัดการมีปรัชญา ปณิ ธาน และจุดเน้นแตกต่างจากคณะอืน ดังนัน จึงเป็ นหน้าทีทีคณะ
วิทยาการจัดการจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติการประจําปี ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรั ชญา
ปณิ ธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ทีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลียนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมของ
กรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ทีกําหนดแล้วให้รับทราบโดยทัว
กันทังหน่วยงาน ตลอดจนผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น นิสิต นักศึกษา ผูใ้ ช้บริ การและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชีจํานวน 1 ตัวบ่ งชี คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
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ตัวบ่ งชีที 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่ งชี

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะวิทยาการจัดการมีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกประเทศ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการดําเนิ นพันธกิจหลักคณะวิทยาการจัดการจําเป็ นต้องมีการกําหนดทิศทาง การพัฒนาและ
การดําเนิ นงาน เพือให้คณะฯดําเนิ นการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรื อจุ ดเน้นที มี คุณภาพ มี ความเป็ นสากล และ
เจริ ญเติบโตอย่างยังยืน ดังนัน คณะวิทยาการจัดการ ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์
และแผนดําเนินงานเพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรื อจุดเน้นของคณะแล้ว จะต้องคํานึ งถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพทีเกียวข้อง ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการเปลียนแปลงของกระแสโลก ทังนี เพือให้การดําเนินงานของคณะ เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นทียอมรับ
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางทีถูกต้องเหมาะสม
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่ วม
ของบุคลากรภายในคณะวิทยาการ
จัดการ และได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย โดยเป็ นแผนที
เชือมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที
10 (พ.ศ.2551 – 2555)

ผลการดําเนินงาน
1. คณะวิทยาการจัดการ มี การแต่งตัง
คณะกรรมการดําเนิ นงานแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี การศึ ก ษา 2555
(MS11101)
2. คณะกรรมการดําเนิ นงานแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิ บตั ิการประจําปี 2555 ได้มีการ
ประชุ ม เพื อจัด ทํา แผนกลยุท ธ์ (MS11102),
(MS11103), (MS11104), (MS11105),
(MS11106)
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หลักฐานอ้ างอิง
(MS11101)
คํ า สั ง แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการดําเนิ นงาน แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิ บัติ การประจํา ปี
การศึกษา 2555
(MS11102) แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ
(MS11103) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
สถาบัน
(MS11104) กรอบแผนอุดมศึ กษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551
– 2565)
(MS11105) แผนพัฒนาการศึ กษา
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ฉบับ ที 10
(พ.ศ.2551 – 2555)
(MS11106) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ น งานแผนกล
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยให้
สอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ หลัก ของ
คณะ คื อ ด้า นการเรี ยนการสอน
การวิจัย การบริ การทางวิชาการ
แล ะการ ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม
การบริ การทางวิชาการ การบริ หาร
การเงิน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. มีตวั บ่งชีของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และค่า
เป้ าหมาย ของแต่ละตัวบ่งชี เพือวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี ครบทุกพันธกิจ

6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตาม ตัวบ่งชีของแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพือพิจารณา

ยุทธ์ และแผนปฏิ บัติ การประจํา ปี
การศึกษา 2555
(MS11201) รายงานการประชุ ม
คณะวิทยาการจัดการ
(MS11202) แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ
(MS11203) หนังสื อเชิญเข้าประชุม
แผน
(MS11301) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นงานตามแผน
ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปี การศึกษา 2555
(MS11302)
รายงานผลการ
วิเคราะห์ ค วามสอดคล้องระหว่า ง
แผนกลยุ ท ธ์ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี
(MS111303) แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี การศึกษา 2555
(MS11401) แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ
(MS11402)
แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี การศึกษา 2555

คณะกรรมการดําเนิ นงานแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2555 มีการ
ถ่ า ยทอดแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ ก าร
ประจําปี การศึ กษา 2555 แก่บุคลากรภายใน
คณะวิ ท ยาการจั ด การ
(MS11201),
(MS11202), (MS11203)
คณะกรรมการดําเนิ นงานแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2555 ได้มี
การประชุ ม และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี การศึกษา โดยให้มีความครอบคลุม
พัน ธกิ จ หลัก ได้แ ก่ ด้า นการเรี ย นการสอน
การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การบริ การทางวิชาการ การบริ หาร การเงิ น
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
(MS11301), (MS11302), (MS11303)
คณะกรรมการดําเนิ นงานแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2555 ได้มี
ก า ร กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
แผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี 2555 และค่ า
เป้ าหมายของแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี
เพื อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงานตามแผนกล
ยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555
(MS11401), (MS11402)
คณะวิทยาการจัดการได้มีการดําเนิ นงานตาม (MS11501)
แผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี การศึ ก ษา 2555 ประจําปี การศึกษา 2555
(MS11501), (MS11502)
(MS11502) รายงานสรุ ปผล
โครงการ 4 พันธกิจหลัก
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารแต่ ง ตัง (MS11601)
คํ า สั ง แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนิ นงานตาม คณะกรรม การติ ดต ามผลการ
แผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี ดํา เนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์ และ
การศึกษา 2555 (MS11601)
แผนปฏิ บัติการประจําปี การศึ กษา
2. คณะกรรมการติดตามผลการดําเนิ นงาน 2555
ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี (MS11602) รายงานการประชุ ม
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การศึ กษา 2555ได้ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดํา เนิ นงานตามตัวบ่ ง ชี ของแผนปฏิ บัติ ก าร
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 5 แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ
คณะกรรมการอํา นวยการคณะวิ ท ยาการ
จั ด การ จํ า นวน 2
ครั ง (MS11602),
(MS11603), (MS11604), (MS11605)

7. มีการประเมินผลการดําเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง และรายงานผลต่อ
คณะ กรรมการอํา นวยการ คณะ
วิทยาการจัดการ

1. คณะกรรมการติดตามผลการดําเนิ นตาม
แผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี
การศึกษา 2555 ได้ประเมินผลการดําเนิ นงาน
ตามตัวบ่ ง ชี ของ
แผนกลยุทธ์ และ
รายงานผล ต่ อ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
(MS11701), (MS11702), (MS11703)

คณะกรรม การติ ดต ามผลการ
ดํา เนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์ และ
แผนปฏิ บัติการประจําปี การศึ กษา
2555
(MS11603) รายงานการประชุ ม
คณะวิทยาการจัดการ
(MS11604) รายงานการประชุ ม
คณะกรรม การติ ดต ามผลการ
ดํา เนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์ และ
แผนปฏิ บัติการประจําปี การศึ กษา
2555
(MS11605) รายงานการประชุ ม
คณะวิทยาการจัดการ
(MS11701) รายงานการประชุ ม
คณะกรรม การติ ดต ามผลการ
ดํา เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิ บัติการประจําปี การศึ กษา
2555
(MS11702) รายงานการประชุ ม
คณะวิทยาการจัดการ
(MS11703)
รายงานผลการ
ดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี ของแผนกล
ยุทธ์

8. มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี
ผลการประเมินตนเอง :
เป้ าหมาย
มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน

มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ

4

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย 
 เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดแผนการดําเนิ นงาน แผนปฏิ บตั ิราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิ ธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที สนับสนุ นภารกิ จของสถาบันอุดมศึ กษาตามหลักการอุดมศึ กษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการกําหนดตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานทุกภารกิจ และติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนิ นงาน วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนดําเนิ นงานกับปรัชญา ปณิ ธาน กฎหมาย และจุดเน้น
ของสถาบัน ที สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพือนําผล
การประเมินผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง โดยเน้นการดําเนิ นงานแบบมีส่วนร่ วมจาก
หน่วยงานทัง 11 9 หน่วยงาน และกระจายอํานาจในการดําเนินงานลงสู่หน่วยงาน เพือให้การดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว ชัดเจน และเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด

จุดทีควรพัฒนา :
ควรมีการกําหนดเป้ าหมายโดยให้คาํ นึ งถึงปั จจัยสนับสนุ นของคณะวิทยาการจัดการ และควรให้ผูบ้ ริ หารคณะ
วิทยาการจัดการส่งเสริ ม สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้
มีการกําหนดตัวบ่งชีของการดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเพือวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุ มหน่ วยงานทัง 14 หน่ วยงานเพื อกําหนดเป้ าหมาย และเกณฑ์ข นตํ
ั าของแต่ล ะ
หน่ วยงานร่ วมกัน รวมทังติ ดตามผลการดํา เนิ น งานของแต่ ละหน่ ว ยงานอย่างต่ อเนื อง ตลอดจนให้ผูบ้ ริ หารคณะ
วิทยาการจัดการรับทราบเพือจะได้หาแนวทางพัฒนา หรื อแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
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องค์ ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจทีสําคัญทีสุดของคณะวิทยาการจัดการ คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรทีกําหนด การเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนัน พันธกิจดังกล่าวจึงเกียวข้องกับการบริ หารจัดการ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน เริ มตังแต่การกําหนดปั จจัยนําเข้าทีได้มาตรฐานตามทีกําหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์
ทีมีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนทีอาศัยหลักการร่ วมมือ
รวมพลังของทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทังภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
ดังนัน จึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื อการศึกษา
และเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู ้อืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้และ
บริ การการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอืนตามทีแต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามทีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2555 กําหนด
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิ บัติตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่ งชีจํานวน 6 ตัวบ่ งชี คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สาขาวิชาไม่ตอ้ งดําเนินการ)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ (สาขาวิชาไม่ตอ้ งดําเนินการ)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.11 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
2.12 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
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ตัวบ่ งชีที 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิ จและ ความพร้อมหน่ วยงาน
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสู ตรอย่างสมําเสมอตาม
หลักเกณฑ์และตัวบ่งชีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริ หารหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิ
ทีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบทีกําหนด

2.มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรื อสาขาวิชา เพือการประกัน

ผลการดําเนินงาน
คณะมีการกําหนดวิธีการหรื อขันตอนใน
การดําเนินการเพือเปิ ดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุ งหลักสูตรและกําหนดหน่วยงาน
หรื อคณะกรรมการทีรับผิดชอบพิจารณา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุ ง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทีมี
ความเชียวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชานันๆ (MS21101)
คณะมีการกําหนดวิธีการหรื อขันตอนใน
การดําเนินการเพือปิ ดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทีมีความเชียวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชานันๆ
(MS21201)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS21101) ขันตอนการดําเนินงาน
เปิ ดปิ ดหลักสูตร

(MS21201) ขันตอนการดําเนินงาน
เปิ ดปิ ดหลักสูตร

(MS21301) เอกสารประกอบการ
คณะได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่ทุก
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามกรอบ
สาขาวิชาได้ดาํ เนินการตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ
(MS21301)
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คุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน”
กรณี ทีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรื อ สาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชีกลางทีกําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรื อองค์กรวิชาชีพทีเกียวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรื อ
หลักสูตรปรับปรุ งทียังไม่ได้ดาํ เนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา
2555 ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ 1 ข้อ
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรทีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีที
กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร

คณะได้แต่งตังคณะกรรมการประจํา
(MS21401)คําสังคณะกรรมการ
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพือทําหน้าทีกํากับ ประจําหลักสูตรต่างๆของคณะ
ดูแลหลักสูตรให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ วิทยาการจัดการ
สกอ. (MS21401)

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ 1 ข้อ
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรทีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัว
บ่งชีและทุกหลักสูตร
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ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หาร
หลักสูตร

หน่ วยวัด
ข้อ

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 4ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนนทีได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําระบบและกลไกในการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและดําเนินการในเรื องระบบและกลไกในการจัดทํา
หลักสูตรอย่างต่อเนือง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบในหลักสูตรใหม่ๆ หรื อมีการเสนอและปรับปรุ งหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลียนแปลง
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ตัวบ่ งชี ที 2.2 อาจารย์ ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ. 2.2)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ปั จจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การศึ กษาระดับอุดมศึ กษาถื อ เป็ นการศึ กษาระดับสู งสุ ดที ต้องการบุ คลากรที มี ความรู ้ ความสามารถ
และความลุ่มลึ กทางวิชาการ เพือปฏิ บัติพนั ธกิ จสําคัญของสถาบันในการผลิ ตบัณฑิ ต ศึ กษาวิจัยเพือการติ ดตาม
ความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนัน คณะจึงมีอาจารย์ทีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่ วนที
เหมาะสมกับพันธกิจหรื อจุดเน้นของคณะ
เกณฑ์ การประเมิน :
คณะ สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2 แนวทาง ต่อไปนี
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึนไป
หรือ
2) ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา ทีกําหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึนไป
สู ตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก =
X
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
คะแนนทีได้
=
X
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม5

100

5

หรือ
1. ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา = ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ทีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี
ก่อนหน้าปี ทีประเมิน
2. แปลงค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา ที
คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีได้

=

ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา
ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมาทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
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ข้ อมูลการดําเนินงาน

:

สาขาวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การท่องเทียว
การสื อสารมวลชน
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
รวม

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริญญาโท
5
6
5
2
2
3
7
6
9
4

ปริญญาตรี
-

5

-
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คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
1. จํานวนอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
=
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
=
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
=
2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
=
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5
คะแนนทีได้

ปริญญาเอก
2
1
3
1
1
2

รวม
7
6
6
5
3
3
8
6
11
4
5

10

64

10
64
15.625
14.49
= 30
= 3.20

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่งชี
อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก

หน่วยวัด
เปอร์เซ็นต์

เป้ าหมาย
15

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
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ผลการดําเนินงาน
15.625

คะแนนทีได้
3.20

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
ควรมีการดําเนินการพัฒนาคณาจารย์ดา้ นคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกให้เพิมมากขึน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
ส่งเสริ มให้คณาจารย์ศึกษาต่อ โดยในปัจจุบนั มีคณาจารย์กาํ ลังศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกจํานวน 18
ท่าน
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ตัวบ่ งชี ที 2.3 อาจารย์ ประจําทีดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ปั จจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะ ถือเป็ นขุมปั ญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบทีจะต้องส่งเสริ มให้อาจารย์ ในคณะ
ทําการศึกษาวิจยั เพือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือนําไปใช้ ในการเรี ยนการ
สอน รวมทังการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ งสะท้อน การปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ
เกณฑ์ การประเมิน :
คณะ สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2 แนวทาง ต่อไปนี
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึนไป
หรือ
2) ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึนไป
สู ตรการคํานวณ :
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทาง
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
วิชาการ
=
X 100
ทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
คะแนนทีได้
= ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม X
5

5

หรือ
1. ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปี ทีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการในปี ก่อนหน้าปี ทีประเมิน
2. แปลงค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่าน
มา ทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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คะแนนทีได้

ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมา
=
ค่าการเพิมขึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมาทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

X

5

ข้ อมูลการดําเนินงาน :
จํานวนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ทังสิ น 64 คน มีตาํ แหน่งทางวิชาการ ดังนี
สาขาวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การท่องเทียว
การสื อสารมวลชน
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์
และการสื อสารองค์การ
รวม

อาจารย์
3
6
2
3
2
3
3
6
9
4

คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
1
3
3
1
1
1
1
3
2
2
-

รวม
7
6
6
5
3
3
8
6
11
4

3

1

1

5

47

13

9

64

ใช้แนวทางที 1 ในการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
22
ร้อยละของอาจารย์ประจํา
=
ทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
64
=
31.25
2. แปลงค่าร้อยละทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
31.25
คะแนนทีได้ =
64
=
2.44
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ตัวบ่งชี/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่งชี
อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

หน่วยวัด
เปอร์เซ็นต์

เป้ าหมาย
50

ผลการดําเนินงาน
31.25

คะแนนทีได้
2.44

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
คณะ/มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ เงือนไข หรื อวิธีการสร้างขวัญและกําลังใจเพือกระตุน้ และส่งเสริ มให้
อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการมากขึน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและหาแนวทางกระตุน้ รวมทังวิธีการช่วยเหลือให้คณาจารย์เข้าสู่ตาํ แหน่ง
วิชาการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตัวบ่ งชีที 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จําเป็ นต้องมีการบริ หารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทังในด้านเทคนิ คการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการใช้สือการสอนที ทันสมัย รวมทังมีการปรับ
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ผลการเรี ยนรู ้และข้อมูลจากความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน นอกจากนัน ยังจําเป็ นต้องมี
บุคลากรสายสนับสนุนทีมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมายของหน่วยงาน
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒนา
คณาจารย์ทงด้
ั านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริ หาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์

2. มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไป
ตามแผนทีกําหนด

ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีแผนการบริ หาร
และพัฒนาคณาจารย์ทงด้
ั านวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวัดผล
(MS24101) ทีมีการกําหนดตัวชีวัด และ
ค่าเป้ าหมายในเรื องการบริ หารและพัฒนา
บุคลากร

หลักฐานอ้ างอิง
(MS24101) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพือขอผลงาน
ทางวิชาการและเทคนิคการจัดทํา
สื อการเรี ยนการสอนด้วยระบบ
ออนไลน์
- คําสังแต่งตังกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
- รู ปภาพการอบรม
- แผนบริ หารและพัฒนา
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการพัฒนา
(MS24201) โครงการพัฒนา
อาจารย์โดยได้จดั อบรมเพือสนับสนุนให้ ศักยภาพบุคลากร เพือขอผลงาน
ทําตําแหน่งทางวิชาการซึงจะทําให้มี
ทางวิชาการและเทคนิคการจัดทํา
ศักยภาพในด้านต่างๆของสาขา คณะและ สื อการเรี ยนการสอนด้วยระบบ
มหาวิทยาลัยและให้โอกาสแก่บุคลากร ออนไลน์
ในทุกระดับได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
- คําสังขออนุญาตไปราชการ
ระดับทีสูงขึน (MS24201)
ของสาขาวิชาการบัญชี (ไป
ออสเตรเลีย)
- แผนบริ หารและการพัฒนา
อาจารย์ หรื อหลักฐานที
เกียวข้อง
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3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุขภาพทีดี
และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู ้และ
ทักษะทีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง
5. มีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ

คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั สถานทีพัก
ให้แก่บุคลากรในคณะบริ เวณด้านหน้า
สํานักงาน โดยมีมุมหนังสื อ มุม
หนังสื อพิมพ์ และมุมเครื องดืม
(MS24301)
คณะวิทยาการจัดการ ได้กาํ หนดให้
บุคลากรจัดทําภาระงานของตนเอง
(MS24401) และให้มีการประเมินผลการ
สอนโดยนิสิตทีเรี ยนผ่านระบบออนไลน์
(MS24402)

(MS24301) ภาพถ่ายห้องรับรอง
ด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยจัดทําคู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย์ในรู ปแบบหนังสื อและบน
website ของมหาวิทยาลัย (MS24501)

(MS24501)คู่มือแนวทางปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
และบุคลากร
(MS24502) ผลหรื อหลักฐาน
เกียวกับการอบรมทางด้าน
จรรยาบรรณ

(MS24401) ภาระงานของ
บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ
(MS24402) โครงการพัฒนา
บุคลากรวิจยั การประกันการเรี ยน
การสอนออนไลน์

6. มีการประเมินผลความสําเร็ จของ
แผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
แผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ข้อ
สายสนับสนุน

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 5
ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการจัดทําระบบการพัฒนาบุคลากรได้ดี
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ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
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จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและดําเนินการอย่างต่อเนือง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
-
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ตัวบ่ งชีที 2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่ งชี :
ปั จจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน หน่วยงานควรจัดบริ การด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื อง
การบริ การสิ งอํานวยความสะดวกทีเอือต่อการเรี ยน เช่น สื อเทคโนโลยีเพือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู ้อืนๆ
การบริ การด้านงานทะเบียน การบริ การนักศึกษานานาชาติ เป็ นต้น นอกจากนัน ยังจําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมและการ
บริ การด้านกายภาพที ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของนักศึ กษา เช่น สิ งแวดล้อมในหน่วยงาน หอพักนักศึ กษา ห้องเรี ยน
สถานทีออกกําลังกาย บริ การอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็ นต้น
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
1.มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพือให้ คณะวิทยาการจัดการมีการจัดหาและให้บริ การ (MS25101) ข้อมูลคอมพิวเตอร์
นักศึกษามีเครื องคอมพิวเตอร์ใช้ใน เครื องคอมพิวเตอร์720เครื องคิดเป็ นในอัตรา
ของคณะวิทยาการจัดการต่อจํานวน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื อง 7.93 FTES (MS25101)
นักศึกษาลงทะเบียน
(MS25102)รายงานผลการคํานวณ
อัตราการใช้บริ การเครื องคอม
(MS25103)สรุ ปจํานวนเครื องคอม
ทังหมดของคณะ
2. มีบริ การห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู ้อืนๆ ผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรม
การใช้งานแก่นกั ศึกษาทุกปี
การศึกษา

คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําแหล่งค้นคว้าทัง
ในรู ปแบบมุมหนังสื อและคอมพิวเตอร์ทีใช้ใน
การสื บค้นข้อมูล (MS25201)

(MS25201) ข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้แก่ ห้องสมุด มุมหนังสื อ มุม
วารสาร มุมคอมพิวเตอร์
(MS25202) ภาพนิสิตใช้
คอมพิวเตอร์ หรื อห้องแลป
(MS25203) ภาพบริ การพืนฐานของ
ห้องสมุดคณะ เว็บไซต์ให้ความรู ้
หรื อการประชาสัมพันธ์ของคณะ
3. มีบริ การด้านกายภาพทีเหมาะสม คณะจัดสื อและอุปกรณ์การเรี ยนขันพืนฐานทุก (MS25301) ข้อมูลเชิงประจักษ์ ใน
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนและ
ห้องเรี ยน อาทิ กระดานพร้อมเครื องเขียน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ และจุด
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องโปรเจคเตอร์ เครื อง เชือมต่ออินเทอร์เน็ตระบบไร้สาย
ด้านห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ฉายภาพทึบแสง เครื องเสี ยง (MS25301)
(MS25302) ภาพห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชือมต่อ
ห้องเรี ยน จุดเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
4. มีบริ การสิ งอํานวยความสะดวก คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั บริ การสิ งอํานวย
(MS25401)ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้าน
ทีจําเป็ นอืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน ความสะดวกด้านต่างๆ (MS25401) ดังนี
- งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
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ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การบริ การ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรื อจัดบริ การด้านอาหาร
และสนามกีฬา

- งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
- การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล
- การจัดการหรื อจัดบริ การด้านอาหาร
- การบริ การด้านสนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา จัดระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน ปลอดภัยด้านต่างๆ (MS25501) ดังนี
บริ เวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื อง
- ประปา
ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย
- ไฟฟ้ า
การจัดการขยะ รวมทังมีระบบและ
- ระบบกําจัดของเสี ย
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณ
- การจัดการขยะ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตาม
- ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ใน
กฎหมายทีเกียวข้อง
บริ เวณอาคาร
6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําการประเมิน
บริ การในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตากว่
ํ า คุณภาพของบริ การโดยได้จดั ทําโครงการ
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สํารวจความพึงพอใจของนิสิตในด้านต่างๆ
เช่น ด้านบริ การทางกายภาพ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
(MS25601)

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ในข้อ 6 มาใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริ การด้านกายภาพ
ทีสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ
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ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- บริ การอนามัยและการ
รักษาพยาบาล
- บริ การอาหาร
- บริ การสนามกีฬา
(MS25402) ภาพสิ งอํานวยความ
สะดวกของคณะทังหมด
(MS25501) รู ปภาพระบบ
สาธารณูปโภค ระบบและอุปกรณ์
ป้ องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคาร
(MS25502) ภาพระบบการรักษา
ความปลอดภัย
(MS25503)ภาพระบบประปา
ไฟฟ้ า การกําจัดขยะ

(MS25601) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทีมีต่อการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(MS25602)รายงานการประชุมที
พูดถึงการประเมินการบริ การ
ทังหมดของ 2.5.6
(MS25603) สรุ ปผลการประเมิน
ของ 2.5.1-2.5.5

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้

หน่ วยวัด
ข้อ

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 6 ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําระบบพัฒนาระบบสภาพแวดล้อมได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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คะแนนทีได้
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ตัวบ่ งชีที 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางทีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ที
เหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคล หน่วยงานหรื อชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที
คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึงเป็ นเรื องทีสําคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู ้และต่อศักยภาพในการแสวงหา
ความรู ้ของนักศึกษา เช่น การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรู ปโครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การจัดให้มี
ชัวโมงเรี ยนในภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทังมีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียงมีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทําโครงการ มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบ
สื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู ้เพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
1. มีระบบและกลไกการประกัน
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไก (MS26101) กลไกการจัดการเรี ยนการ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น ในการจัดการเรี ยนการสอน
สอนของคณะ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร
(MS26101)
- แต่งตังกรรมการจัดตัง
หลักสูตร
- มคอ 3
(MS26102) ขันตอนหรื อแนวปฏิบตั ิใน
การประกันคุณภาพทางด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา คณะวิทยาการจัดการได้ให้ผสู ้ อนจัดทํา
(MS26201)รายละเอียดรายวิชา /
และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) รายละเอียดของรายวิชา / ประมวลการ
ประมวลการสอน / แนวการสอน
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
สอน/แนวการสอน ทีจะเปิ ดสอนในแต่
(MS26202)ไฟล์รูปเล่มหลักสูตร
การศึกษา ตามทีกําหนดในกรอบ
ละภาคการศึกษา (MS26201)
ทังหมดของคณะ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่งเสริ ม
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
(MS26301) ตารางสรุ ปรายวิชาที
ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการ
กําหนดรายวิชาทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิทงใน
ั
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้จากการ
ส่งเสริ มทักษะปฏิบตั ิ และส่งเสริ มการ
และนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
ปฏิบตั ิจริ งทังในและนอกชันเรี ยน อาทิ วิจยั
จัดให้มีชวโมงปฏิ
ั
บตั ิการอภิปรายกลุ่ม (MS26302) แบบรายงานผลการจัดการ
สัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงาน
เรี ยนการสอนทีส่งเสริ มทักษะการ
หรื อวิจยั เรี ยนรู ้นอกสถานที ฝึ กงาน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริ มทักษะปฏิบตั ิ
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และฝึ กประสบการณ์(MS263013)

4. มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทาง
1. นอกจากความรู ้ทีได้จากคณาจารย์
วิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานหรื อ
แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้รับ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ความรู ้จากประสบการณ์ของ
กระบวนการเรี ยนการสอนทุก
ผูท้ รงคุณวุฒิในสายอาชีพอยูเ่ สมอ
หลักสูตร
มีการเรี ยนเชิญวิทยากรในแวดวง
อาชีพ มาถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ตรง ให้กบั นิสิต
นักศึกษาอยูส่ มําเสมอ
2. เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ น
อาจารย์พิเศษอาจสอนทังรายวิชา
หรื อบรรยายในบางคาบเวลา
3. นํานักศึกษาฟังการบรรยายและ
เยียมชมหน่วยงานหรื อสถานที
ภายนอกสถาบัน
ให้นกั ศึกษาฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานใน
วิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5. มีการจัดการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาจากการ
1.คณะวิทยาการจัดการรวบรวมองค์
วิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความรู ้ ความรู ้ดา้ นการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยน
เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
การสอน/การวิจยั ในชันเรี ยน เผยแพร่
ให้ผสู ้ อนเข้าใจ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ (MS26501)
2.คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนให้
สาขาวิชาจัดการประชุม สัมมนา หรื อ
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกียวกับการวิจยั
เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน/การวิจยั
ในชันเรี ยน (MS26502)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนและสิ งสนับสนุน การเรี ยนรู ้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
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และส่งเสริ มการวิจยั
(MS26303)บัณฑิตนิพนธ์ / สารนิ พนธ์
- มคอ 2
(MS26304) แนวการสอนในรายวิชาที
มีการทําวิจยั หรื อมีการทดลองนอก
ห้องเรี ยน
(MS26401) เอกสารการจัดโครงการ
(MS26402)โครงการ และเอกสาร
ทังหมดทีมีวทิ ยากรมาบรรยายใน
รายวิชา
(MS26403) ภาพกิจกรรม ภาพข่าว การ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนทีเรี ยนรู ้
จากบุคคล หน่วยงานหรื อชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ
(MS26404) บัณฑิตนิพนธ์ /สารนิ พนธ์

1. (MS26501) สารสนเทศเกียวกับการ
วิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน/
การวิจยั ในชันเรี ยน
(MS26502) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพือขอผลงานทางวิชาการและ
เทคนิคการจัดทําสื อการเรี ยนการสอน
ด้วยระบบออนไลน์
(MS26503)รายงานวิจยั ในชันเรี ยน
(MS26504)หลักฐานทีมีการนําวิจยั ไป
ใช้กบั นิสิต หรื อจัดสอนให้กบั นิสิต
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ต้องไม่ตากว่
ํ า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
2.6 ระบบกลไกการเรี ยนการสอน
ข้อ
ดําเนินการ 5 ข้อ
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํากลไกการเรี ยนการสอนอย่างดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
3
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ตัวบ่ งชีที 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติทีพึงประสงค์ซึงผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาพึงมี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิ ต อาจมี ความแตกต่างกันตามลักษณะอาชี พหรื อบริ บทของผูใ้ ช้ และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อทีมีลกั ษณะเพิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริ หารจัดการ การเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่
เรี ยน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้กบั การปฏิบตั ิงานจริ ง สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึ กษา หรื อผูส้ ําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรที เน้นการวิจยั
ควรมีคุณลักษณะเพิมเติมด้านความเป็ น
นักวิชาการ การเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสํารวจ
บัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความ
หรื อวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต อย่างน้อย
เกียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุก 5 ปี โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมา
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
บูรณาการร่ วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (MS27101-3)

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรี ยนทีส่งเสริ ม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

จากผลของ “โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต” ได้ถูก
นํามาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตรการ
จัดการเรี ยนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรี ยนทีส่งเสริ ม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที
พึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
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หลักฐานอ้ างอิง
(MS27101) รายงานการประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
(MS27103) รายงานผลการสํารวจ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เกียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที
พึงประสงค์
(MS27104)รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
(MS27201) หลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการ
(MS27202)โครงการ หลักฐาน
คําสัง ทีเกียวกับการส่งเสริ มอาชีพ
โดยต้องเกิดจากการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ว่า
นายจ้างต้องการให้อบรมอะไร
เพิมเติม
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
3. มีการส่งเสริ มสนับสนุนทรัพยากร
ทังด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเอือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนให้
สาขาวิชาจัดทําเว็บไซต์เพือให้นกั ศึกษา
และอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(MS27301)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS27301) เว็บไซต์ คณะ
(MS27302) รายงานแสดงจํานวน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณการสังซือ ทีใช้
นํามาใช้พฒั นานิสิตได้

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริ มให้
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในทีประชุมระหว่าง
หน่วยงาน หรื อทีประชุมระดับชาติ
หรื อนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการมีกลไกทีสนับสนุน
ให้นกั ศึกษาส่งผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับสถาบัน ระดับชาติ
หรื อระดับ (MS27401)

(MS27401) คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการเข้าร่ วมงานวัน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(Chandrakasem Rajabhat
University, Quality Assurance
Day; CRUQADay)
(MS27402)แผนการส่งเสริ ม
กิจกรรม ผลงานวิชาการของนิสิต

5. มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทีจัดโดย
หน่วยงาน
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยน
ข้อ
ดําเนินการ 4ข้อ
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทํากลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้ กบั นิสิต นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที พึงประสงค์และเป็ นปั จจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ รวมทังความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บัณฑิ ตและสังคม ดังนัน หน่ วยงานจึ งควรมีการวัดระดับความสําเร็ จของการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรมทีหน่วยงานจัดให้กบั นักศึกษา
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
จัดทําเอกสารทีกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษา คุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษา
ทีต้องการส่งเสริ มไว้เป็ นลายลักษณ์ (MS28101)
อักษร

หลักฐานอ้ างอิง
1. (MS28101) ประกาศ ข้อบังคับด้าน
กิจการนักศึกษา
2. เส้นทางสู่บณ
ั ฑิต ปี การศึกษา 2555
3. เล่มหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
(MS28102) หนังสื อการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับ
นักศึกษาทีต้องการส่งเสริ ม
1. (MS28201) เอกสารการประชุม
2. เว็บไซต์
- เส้นทางสู่บณ
ั ฑิต ปี การศึกษา
2555

2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
สําหรับนักศึกษาทีต้องการส่งเสริ ม
ตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
นักศึกษาและผูเ้ กียวข้องทราบอย่าง
ทัวถึงทังหน่วยงาน
3. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีกําหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตวั บ่งชีและเป้ าหมายวัด
ความสําเร็ จทีชัดเจน

เผยแพร่ เอกสารคู่มือไปยังผูบ้ ริ หาร
คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กียวข้อง ทัง
การเผยแพร่ ดว้ ยวาจา สื อสิ งพิมพ์ และ
บนเว็บไซต์ (MS28201)

จัดโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมทีระบุตวั บ่งชีและเป้ าหมาย
วัดความสําเร็ จทีชัดเจน (MS28301)

1. (MS28301) โครงการ หรื อกิจกรรม
ส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม
2. ภาพการดําเนินโครงการหรื อ
กิจกรรม
(MS28302) โครงการหรื อกิจกรรมการ
ส่งเสริ มจริ ยธรรม ต้องระบุตวั ชีวัดมาด้วย

4. มีการประเมินผลโครงการหรื อ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี

1.จัดการประเมินผลการดําเนิน
โครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัว

1. (MS28401) แบบประเมินผลการ
ดําเนินโครงการหรื อกิจกรรม
ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของ
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และเป้ าหมายทีกําหนดในข้อ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี

บ่งชีและเป้ าหมายทีกําหนด(MS28401)
2.ผลการประเมินควรบรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวบ่งชีอย่างน้อยร้อยละ 90

นักศึกษา
2. รายงานผลการดําเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักศึกษา (โครงการวัยรุ่ นวัยใส)
(MS28402)รายงานสรุ ปผลโครงการ
จริ ยธรรม และบอกตัวเลข
ความสําเร็ จตามข้อ 2.8.3

5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที
เกียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงาน
หรื อองค์กรระดับชาติ
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้าง
ข้อ
ดําเนินการ 4ข้อ
คุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นิสิต นักศึกษา
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนนทีได้
4

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นิสิต นักศึกษา
ได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชี ที 2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ งานทําหรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานันๆ ที
ได้งานทํา หรื อมีกิจการของตนเองมีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีสําเร็ จการศึกษา เมือเทียบกับบัณฑิต
ทีสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษานัน
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณี การทํางานสุจริ ตทุกประเภททีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา เพือ
เลียงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผูม้ ีงานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนในภาคพิเศษหรื อภาคนอกเวลา
ให้นบั เฉพาะผูท้ ีเปลียนงานใหม่หลังสําเร็ จการศึกษาเท่านัน
สู ตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตทีตอบแบบสํารวจทังหมด

X 100

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
1256

X 100

1295
= 96.98
ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
96.98

X 5

100
= 4.849
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ทาํ งานหรื อ
คะแนน
ประกอบอาชีพอิสระ
68

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

4.849

4.849

4.849
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การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
บัณฑิตทีจบการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการสามารถหางาน / ประกอบอาชีพ ได้เร็ ว และตรงสาขา
จุดทีควรพัฒนา :
จุดทีควรพัฒนา :
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องค์ ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา

หลักการ
การดําเนิ นงานด้านกิจการนิ สิต นักศึกษาเป็ นกิจกรรมทีคณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนส่ งเสริ มเพือให้
นิสิต นักศึกษาเป็ นบัณฑิตทีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนทีจัดขึนตามหลักสู ตรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ (1) การจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ซึ งคณะวิทยาการจัดการ จัดขึน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนิ สิต นักศึกษา
ที ดํา เนิ นการโดยองค์กรนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาซึ งได้รับ การสนับสนุ น ส่ ง เสริ ม จากคณะวิท ยาการจัดการทังนี เพือให้นิสิ ต
นักศึกษาได้พฒั นาร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม
จริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทังทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552(Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุ ณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชีจํานวน 3 ตัวบ่ งชี คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
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ตัวบ่ งชีที 3.1 ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมต่อไปนี (1) การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา ทังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกูย้ ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลือนไหวในและนอกสถาบันที จําเป็ นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทาง
คณะวิทยาการจัดการมีฐานข้อมูลนิ สิต
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่ แบบ Online ซึ งประกอบด้วยประวัตินิสิ ต
นิสิต นักศึกษา
ข้อมูลด้านการเรี ยน ความรู ้ความสามารถของ
นิ สิ ต เพื อเป็ นข้ อ มู ล พื นฐานในการให้
คําปรึ กษาในทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวติ แก่นิสิต (MS31101)
คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ มี ก าร
กําหนดช่วงเวลาการให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์
ทีปรึ กษาและนิ สิต นักศึกษาลงในตารางสอน
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสู ตร เพือ
เป็ นช่วงเวลาให้นิสิต นักศึกษาสามารถเข้าพบ
อาจารย์ทีปรึ กษา (MS31102)
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนด
หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ที
ปรึ กษาไว้ในคู่มืออาจารย์ทีปรึ กษา เพือดูแล
นิ สิต ทังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตและ
กิจกรรม(MS31103-4)
คณะวิทยาการจัดการมี ช่องทางใน
การติดต่อสื อสารระหว่างนิ สิต และคณาจารย์
ทังทางเว็บไซต์ Socail Network จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ (MS31105-7)
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หลักฐานอ้ างอิง
(MS31101) ระบบสารสนเทศด้าน
ข้อมูลนิสิต นักศึกษา (MIS) ของ
มหาวิทยาลัยฯ
(MS31102) ตารางสอนของอาจารย์
(MS31103) คู่มืออาจารย์ทีปรึ กษา
(MS31104) คํา สั งแต่ ง ตังอาจารย์ที
ปรึ กษากิจกรรม
(MS31105) เว็บไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ / เว็บไซต์สาขาวิชาฯ
(MS31106) Facebook ของคณะฯ
และสาขาวิชาฯ
(MS31107) รายนามคณาจารย์ประจํา
คณะและเบอร์โทรศัพท์
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เกณฑ์ การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที
คณะวิทยาการจัดการ
มีการ
เป็ นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 3 ช่องทาง
คือ
1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการบริ เวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ
(MS31201)
2 การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางระบบ TV
ภายในของคณะฯ บริ เวณหน้าลิฟท์โดยสาร
ของคณะฯ ตามชันต่าง ๆ และบริ เวณหน้า
คณะฯ (MS31202)
3. เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มีช่องทางใน
การแจ้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการ
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Website
และ Socail Network ของคณะฯ (MS31203)
3. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื อพัฒ นา
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารจั ด
ประสบการณ์ ท างวิ ช าการและ กิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
วิชาชีพแก่นิสิต นักศึกษา
และวิชาชี พแก่นิสิตนักศึกษา โดยมีโครงการ
ด้านการพัฒนาวิชาการดังนี
1) โครงการพัฒนาภาษา พร้อมรับสู่
ประชาคมอาเซียน
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร
กํา หนดให้ ทุ ก หลัก สู ต รของคณะฯ มี ก าร
จัด การเรี ย นการสอนในรายวิช าวิช าการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื อนํา ความรู ้ ใ น
ภาคทฤษฎี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก และนําความรู ้และประสบการณ์ ที
ได้รั บ ไปใช้ใ นการทํา งานในอนาคต และ
ระหว่ า งฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ทํ า บั ณ ฑิ ต นิ พ น ธ์ เ พื อ
สังเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนการสอน
(MS31302-4)
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(MS31201) รู ปบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ
(MS31202) รู ป TV ภายในของคณะฯ
ประชาสัมพันธ์
(MS31203)Website ของคณะ
วิทยาการจัดการ
(MS31204) Facebook ของคณะ

(MS31301) รายงานโครงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต นักศึ กษาของคณะวิทยาการ
จัดการ
(MS.31302) แนวการสอน
(MS31303) รายงานบัณฑิตนิพนธ์
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เกณฑ์ การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
4. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร
เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
จัดบริ การข้อมูลข่าวสารที เป็ นประโยชน์ต่อ
ศิ ษ ย์เ ก่ า โดยมี ก ารเผยแพร่ ขอ้ มู ล ข่ าวสารที
ทันสมัย ด้านการเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ เพิมเติ ม
เพื อให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า สามารถเข้ า ชมผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของคณะ (MS31401) รวมถึง Social
Network ของแต่ละสาขา (MS31402) และ
นอกจากนี ยัง มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล
ข่าวสารผ่านทางเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย (MS31403)
5. มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ เพิ มความรู ้ แ ละ
ความรู ้และประสบการณ์ให้ศิษย์
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าหลายโครงการ ดังนี
เก่า
1) โครงการงานวันคล้ายวันพิราลัย 19
มกราคม คณะวิทยาการจัดการได้จดั กิจกรรม
ณ ลานกิ จ กรรมหน้า คณะวิท ยาการจัด การ
โดยมีนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่ วมงาน
(MS31501)
2) โครงการพัฒนาภาษา พร้อมรับสู่
ประชาคมอาเซียน (MS31503)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
คณะวิทยาการจัดการ จัดให้มีการประเมินผล
การให้บริ การในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ การดําเนินการให้บริ การทุกด้านแก่นิสิต ทัง 3
ตํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ด้าน ไม่ตากว่
ํ า 3.51 (MS31601)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS31401) Web-site คณะวิทยาการ
จัดการ
(MS31402) Social Network ของแต่
ละสาขาวิชา
(MS31403) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(MS 31404) เว็บไซต์ศิษย์เก่า

(MS31501) ภาพกิ จกรรมงานวันเจ้า
พ่อ
(MS31502) โครงการพีนักข่าวศิษย์
เก่า
(MS31503) รายงานโครงการพัฒนา
ภาษา พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน

(MS31601) ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ต่ อ ก า ร
ให้บริ การของคณะวิทยาการจัดการ

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริ การทีสนอง
ความต้องการของนิสิต นักศึกษา

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
3.1มี ระบบและกลไกการให้ค าํ ปรึ กษาและ
บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร

หน่ วยวัด
ระดับ
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เป้ าหมาย
ดําเนินการ 6
ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ6 ข้อ

คะแนนทีได้
4
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การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดเตรี ยมสิ งอํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาทังด้านของเสริ มการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน
จุดทีควรพัฒนา :
การสื อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลยังไม่เพียงพอ ทําให้นกั ศึกษาบางส่วนได้รับข้อมูลล่าช้า
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
เพิมช่องทางการสื อสารให้ครอบคลุมมากยิงขึน เพิมการให้บริ การให้หลากหลายและทันสมัยมากยิงขึน
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ตัวบ่ งชีที 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนิสิต นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
สถาบันอุดมศึ กษา/หน่ วยงาน ต้องส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิ จกรรมนักศึกษาหมายถึงกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที ดําเนิ นการทังโดยสถาบัน/หน่ วยงาน และโดยองค์กร
นักศึกษา เป็ นกิจกรรม
ทีผูเ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกายและคุณธรรม
จริ ยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริ ยธรรม (2)
ความรู ้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที พึงประสงค์ทีสภา/
องค์กรวิชาชีพได้กาํ หนดเพิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒ นานัก ศึ ก ษาที ส่ ง เสริ ม ผลการ
เรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

:
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตังคณะกรรมการ
ฝ่ ายกิ จการนิ สิต นักศึ กษาประจําคณะฯ เพือดูแล
งานด้านกิจกรรมนิสิต นักศึกษา (MS32101) และ
ดําเนิ นการตามแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานิ สิ ต
นั ก ศึ กษ าที ส่ ง เ สริ ม ต าม ม าต ร ฐ าน คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน (MS32102)
และดําเนิ นการตามแผน โดยการจัดทําโครงการ /
กิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษา (MS32103-4)
โดยมีการกําหนดแผนการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
ของนิ สิต นักศึกษา ทีชัดเจน นอกเหนื อจากการ
พัฒนานิสิต นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามรายวิชาในหลักสู ตร ทังนี กิ จกรรม
การพัฒนานิ สิต นักศึกษาจะมีทงที
ั จัดโดยสถาบัน
หรื อ จัด โดยองค์กรนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา เพื อพัฒนา
นักศึ กษาให้มี คุณ ลัก ษณะตามที สถาบัน กํา หนด
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หลักฐานอ้ างอิง
(MS32101) คําสังแต่งตังคณะ
กรรม การฝ่ ายกิจการนิสิต
นักศึกษา ประจําปี การศึกษา
2555
(MS32102) รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิต
นักศึกษา
(MS32103) ปฏิทินกิจกรรม
ประจําปี 2555
(MS32104) แผนและผล การจัด
กิ จ กรรม คณะวิท ยาการจัด การ
ประจําปี การศึกษา 2555
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และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. มีกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะ ในวันปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ รองคณบดี ฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้
นิสิต นักศึกษา
บรรยายให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่นิสิต
ใหม่(MS32201)
คณะวิ ท ยาการจัด การได้จัด โครงการ
“การแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี การศึ กษา 2555” โดยเชิญศิ ษย์เก่า นิ สิต
ปั จจุบนั และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมาร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ด้านงานประกันคุณภาพ (MS32202)
3.มี การส่ งเสริ มให้นิสิต นักศึ กษา คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ก ารส่ ง เสริ มให้ นิ สิ ต
นําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพ นักศึ กษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที ในการจั ด กิ จ กรรมที ดํ า เนิ น การ โดยนิ สิ ต 5
ดําเนินการ โดยนิสิต นักศึกษาอย่าง ประเภท ดังนี
น้อย 5 ประเภท สําหรั บระดับ
กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริ มคุณลักษณะ
ปริ ญ ญาตรี และอย่า งน้อ ย 2 บัณฑิตทีพึงประสงค์
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
1)
โครงการอบรมปฏิ บัติก ารงาน
จากกิจกรรมต่อไปนี
วิ ช าการ ส าข าวิ ช า ค ณะ วิ ท ย า การ จั ด กา ร
- กิ จกรรมวิชาการที ส่ งเสริ ม (MS32301)
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ ม
1) โครงการกีฬาชงโคเกมส์(MS32302)
สุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
- กิ จ กรรมบําเพ็ญประโยชน์ สิงแวดล้ อม
หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
1) โครงการปลูกป่ า ชายเลนป้ องกัน
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม ชายฝังทะเลครังที 2 (MS32303)
และจริ ยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและ
- กิ จกรรมส่ งเสริ มศิ ลปะและ จริยธรรม
วัฒนธรรม
1)โครงการเรี ยนรู ้ชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
(MS32304)
2)โครงการไหว้ครู ประจําปี การศึกษา
2555 (MS.32305 )
กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1) โ ค ร ง ก า ร แ ห่ เ ที ย น พ ร ร ษ า
(MS32306)
2) โครงการไหว้ครู ประจําปี การศึกษา
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(MS32201)กําหนดการ โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (มิถนุ ายน
2555)
(MS32202) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

(MS32301)โครงการอบรม
ปฏิบตั ิการงานวิชาการ สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
(MS32302)โครงการกี ฬ าชงโค
เกมส์
(MS32303)โครงการปลูกป่ าชาย
เลนป้ องกันชายฝังทะเล ครังที 2
(MS32304) โครงการเรี ยนรู ้ชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง(MS.32305 )
โครงการไหว้ครู ประจําปี
การศึกษา 2555
(MS32306)โครงการแห่เทียน
พรรษา
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4.
มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาสร้ า งเครื อข่ า ยพัฒ นา
คุ ณ ภาพภายในคณะและระหว่า ง
คณะและมีกิจกรรมร่ วมกัน

5. มี การประเมิ นความสําเร็ จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2555
คณะวิ ท ยาการจัด การร่ ว มกับ สโมสรนิ สิ ต จัด
โครงการ “วิทยาการ ปล่อยแสง” เพือเปิ ดโอกาส
ให้ นิ สิ ต ทุ ก สาขาวิ ช าในคณะฯ ได้ ช่ ว ยกัน จั ด
กิ จ กรรมแสดงผลงานของสาขาวิ ช าฯ เพื อ
แลกเปลียนความรู ้ร่วมกันและทังยังเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของคณะแก่ บุ ค คลทั วไป(MS.32401) ทั ง
สนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมการโมสรนิ สิ ต ประจํา
คณะได้เข้าร่ วม ประชุมแลกเปลียนความคิดและ
ประสานงานระหว่ า งสโมสรนิ สิ ต คณะต่ า ง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย (MS.32402)
นิ สิต นักศึ กษาเข้าร่ วมแข่งขันกี ฬาระหว่างคณะ
และร่ ว มจัด ที ม เชี ย ร์ ลี ด เดอร์ ข องคณะวิท ยาการ
จัดการ(MS.32403)
สํานักกิ จการนิ สิตนักศึ กษา องค์การบริ หารนิ สิต
นักศึกษา สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีการ
ประเมิ น ความสํ า เร็ จตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชีที
กํา หนด ซึ งมี นิ สิ ต ของคณะเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม
(MS.32501)

(MS.32401) โครงการ
วิทยาการ ปล่อยแสง
(MS.32402) คําสังแต่งตัง
กรรมการสโมสรนิสิต องค์การ
นิสิต
(MS.32403)ภาพกิจกรรมการเข้า
ร่ วมแข่งขันกีฬา การเข้าร่ วมใน
ทีมเชียร์ลีดเดอร์

(MS.32501) ) เอกสารกิจการ
บ้านสมเด็จ ผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2555

6. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนานิสิต นักศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
3.2 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5ข้อ

คะแนนทีได้
4

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
- เพิมการจัดบริ การต่าง ๆ ให้กบั นิสิตนักศึกษา และสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมด้วยตัวเองมากขึน
จุดทีควรพัฒนา :
การสื อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลยังไม่เพียงพอ ทําให้นกั ศึกษาบางส่วนได้รับข้อมูลล่าช้า
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
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เพิมช่องทางการสื อสารให้ครอบคลุมมากยิงขึน เพิมการให้บริ การให้หลากหลายและทันสมัยมากยิงขึน

องค์ ประกอบที 4 การวิจัย

หลักการ
คณะวิทยาการจัดการมีจุดเน้นในเรื องการวิจยั ทีแตกต่างจากคณะอืน ๆ ขึนกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของคณะวิทยาการจัดการ อย่างไรก็ตาม คณะวิทยาการจัดการมีพนั ธกิจนี เป็ นส่ วนหนึ งของพันธกิจหลัก ดังนัน
จึงมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนิ นการในพันธกิจด้านนี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะ
ของคณะเพือให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีเกิ ดประโยชน์ การวิจยั จะประสบความสําเร็ จและเกิ ดประโยชน์
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบทีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) คณะวิทยาการจัดการ ต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนิ นการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้านอืนๆ ของคณะฯ และ 3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ตัวบ่ งชีจํานวน 6 ตัวบ่ งชี คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)
4.3เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั (สกอ. 4.3)
4.4 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ. 5)
4.5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)
4.6 ผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
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ตัวบ่ งชีที 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะมีการบริ หารจัดการงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนิ นงาน ทีเป็ น
ระบบและมีกลไกส่งเสริ มสนับสนุนครบถ้วน เพือให้สามารถดําเนิ นการได้ตามแผนทีกําหนดไว้ ทังการสนับสนุนด้าน
การจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุน
ทรัพยากรทีจําเป็ น ซึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการ
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ เพือให้บ รรลุ บริ หารงานวิจยั (MS.41101)
เป้ าหมายตามแผนด้า นการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนิ นการตามระบบที
กําหนด

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ กับ การจัด การ กร ะ บ ว น กา ร วิ จั ย โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ข อ ง
เรี ยนการสอน
TRANDS MODEL และ อืน ๆ (MS.41201)

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
หรื อ งานสร้ า งสรรค์แ ละให้ ค วามรู ้
ด้านจรรยาบรรณการวิจยั แก่ อาจารย์
ประจําและนักวิจยั

คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพ
ทางด้า นการวิ จัย โดยได้จัด สรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น นั ก วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู ้ ด้ า น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่ อาจารย์ นัก วิจัย โดย
ผ่ายเว็บของสถาบันวิจยั (MS.41301)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณ
เพือเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ข อ ง ค ณ ะ เ พื อ เ ส น อ ทุ น วิ จั ย โ ด ย ไ ด้ มี
คณะกรรมการอํา นวยการทํา หน้ า ที อนุ ม ั ติ
งบประมาณ (MS.41401)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ

หลักฐานอ้ างอิง
(MS.41101) ระบบและกลไกใน
การบริ หารงาน วิ จั ย ของคณะ
วิทยาการจัดการ
-คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
(MS.41102)แผนการบริ หารวิจยั
ระบุตวั ชีวัด
(MS.41103)แนวปฏิบตั ิ หรื อ
วิธีการทํางานวิจยั
(MS.41201) หลักการ TRANDS
MODEL
(MS.41202) เล่มงานวิจยั และ
แนวการสอนทีระบุวา่ เอาความรู ้ที
ได้จากงานวิจยั มาถ่ายทอดใน
รายวิชา
( MS. 4 1 3 0 1 ) คํ า สั ง แ ต่ ง ตั ง
กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลกรเข้ า สู ้
ตําแหน่งทางวิชาการ
(MS 41302) รายชื องานวิจัย ที
ได้รับทุน
(MS.41401) โครงการนํา เสนอ
ผลงานวิจยั ของคณะทีการประชุม
อํานวยการอนุมตั ิ
- รายงานการประชุม

คณะวิทยาการจัดการได้สนับสนุนพันธกิจด้าน (MS.41501)
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วิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของคณะ

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุ นในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
7. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไป
ปรั บปรุ งการสนับสนุ นพันธกิ จด้าน
การวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ ข อง
สถาบัน

การวิจยั โดยได้สนับสนุ นให้อาจารย์ได้ทาํ วิจยั กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลกรเข้ า สู ้
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ ตําแหน่งทางวิชาการ
(MS.41502) ภาพถ่ายสถานทีห้อง
(MS.41501)และได้จดั การวิจยั ในระดับชาติ
วิจยั ห้องปฏิบตั ิการของคณะ
(MS.41503) ห้องปฏิ บัติการที มี
ระบบการรักษาความปลอดภัย
(MS.41504) ห้องสมุด หรื อแหล่ง
ค้นคว้างานวิจยั
คณะวิทยาการจัดการได้ติดตามประเมินผล
(MS.41601)รายงานการประชุ ม
โครงการ (MS.41601)
“โครงการพัฒนาคณาจารย์เ ข้า สู่
ตําแหน่งวิชาการ”
คณะวิทยาการจัดการได้ดาํ เนินการนําผลทีได้ (MS.41701)รายงานการประชุม
เข้าทีประชุมเพือเสนอแผน ปรับปรุ งแก้ไข
“โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
(MS.41701)
ตําแหน่งวิชาการ”
(MS.41703)รายงานการประชุมที
พูดถึงผลการประเมินแผน และ
ข้อเสนอแนะการจัดทําแผนปี
2556

8. มี ร ะบบและกลไกเพื อสร้ า ง
งานวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ บ น
พืนฐานภูมิปัญญาท้องถิน หรื อจาก
สภาพปั ญหาของสั ง คม
เพื อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน
และสังคม และดําเนิ นการตามระบบ
ทีกําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์

หน่ วยวัด
ข้อ

เป้ าหมาย
7 ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะส่งเสริ มให้มีการจัดทํางานวิจยั ให้มากขึน ทังทางด้านการเรี ยนการสอนและงานสร้างสรรค์บน
พืนฐานภูมิปัญญาท้องถิน เพือตอบสนองความต้องการของท้องถินและสังคม
จุดทีควรพัฒนา :
1. ควรจัดสรรงบประมาณเพิมมากขึน
2. ควรมีการติดตามประเมินผล
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
-

81

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ตัวบ่ งชีที 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การบริ หารจัดการความรู ้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพือเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา
วงการวิชาการ หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ าหมายทีจะนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นเรื องทีมี
ความสําคัญสําหรับทุกหน่ วยงานดังนัน หน่วยงานต้องจัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ในทรัพย์สินทางปั ญญาจากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มโดยสิ งที
เผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพเชือถือได้และรวดเร็ วทันเหตุการณ์
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุ นการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้ า งสรรค์ใ นการประชุ ม วิ ช าการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อนานาชาติ และมี การเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ใ น
การประชุ ม วิชาการหรื อการตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
จากงานวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์
เพื อให้ เ ป็ นองค์ค วามรู ้ ที คนทัวไป
เข้าใจได้ และดําเนิ นการตามระบบที
กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ ค วามรู ้ จ ากงานวิ จั ย หรื องาน
สร้ า งสรรค์ ที ได้จ ากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้ กียวข้อง

ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกในการ (MS.42101) ระบบและกลไกใน
สนับสนุ นการเผยแพร่ งานวิจยั ในระดับ ต่างๆ กา ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
(MS.42101)
งานวิจยั
- คําสังแต่ งตังกรรมการ
(MS.42102)ระเบี ยบ ขั นตอน
วิ ธี การในการช่ ว ยคณาจารย์
เผยแพร่ หรื อ ตีพิมพ์
คณะวิทยาการจัดการได้นาํ หลักการ TRANDS (MS. 42201) คําสังแต่งตัง
MODEL และหลักอื น ๆ ในการสังเคราะห์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพือตรวจ
งานวิ จัย ลงสู่ ท้อ งถิ นและการเรี ยนการสอน งานวิจยั และกลันกรองงานวิจยั
(MS.42201)

คณะวิทยาการจัดการได้เผยแพร่ งานวิจยั ออกสู่ (MS 41301) ทีทศั น์วฒั นธรรม ปี
สาธารณะ
2555
(MS 42301)
(MS 41302) หลักฐานแสดงช่อง
ทางการเผยแพร่ งานวิ จัย เช่ น
เว็บไซต์
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องาน คณะวิทยาการจัดการได้นาํ ผลงานวิจยั ไปใช้
(MS42401)หลักฐานแสดงวา
สร้ า งสรรค์ไ ปใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ประโยชน์กบั สังคมและชุมชน(MS 42401)
โครงการบริ การวิชาการทีมี
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ประโยชน์ต่อสังคมหรื อคนใน
ชุมชนชุมชน

และมี ก ารรั บ รองการใช้ป ระโยชน์
จริ งจากหน่ ว ยงานภายนอกหรื อ
ชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพือช่วยในการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจัยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบ ทีกําหนด

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จาก
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

หน่ วยวัด
ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
แนวการพัฒนาปรับปรุง :
-
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เป้ าหมาย
4

ผลการดําเนินงาน
4

 ตํากว่าเป้ าหมาย

คะแนนทีได้
4
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ตัวบ่ งชีที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ ประจําและนักวิจยั ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชี :
ปั จจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ปั จจัยสําคัญทีส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในหน่วยงานคือ เงินสนับสนุน
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนัน หน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและทีได้รับจากภายนอกหน่วยงานเพือ
สนับสนุนการทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของหน่วยงาน
นอกจากนันเงิ นทุ นวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีหน่ วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่ งชี ที
สําคัญ ทีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานทีอยูใ่ นกลุ่มทีเน้นการวิจยั
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการฯ ที
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึนไปต่อคน
สู ตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

2. แปลงจํานวนเงินทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
คะแนนทีได้
=
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

X5

การคํานวณ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ

1,685,170
64
= 26,330.7812

=

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
=
1,685,170
บาท
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
=
64
คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
=
26,330.78 บาท
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คะแนนทีได้

26,330.78
25000
= 5.27

=

2. แปลงจํานวนเงินทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
=
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 =
=
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
จํา นวนเงิ น สนับ สนุ น งานวิจัย หรื อ
งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ที กํา หนดให้ เ ป็ น
คะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึนไปต่อคน

X5

26,330.78 บาท
25,000 บาท
5.27

:
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ/สถาบันวิจยั และพัฒนา(MS
42401)
1. มี ก ารจัด สรรงบประมาณ เงิ นทุ น อุ ด หนุ น
งานวิจัย และงานสร้ างสรรค์ให้แก่ คณาจารย์ เพือ
พัฒนางานวิจยั
2. มีการจัดหาแหล่งทุนเพือสนับสนุนงานวิจยั จาก
ภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
3. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุ นการจัดซื อ
วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์และเครื องมือต่างๆ เพือ
ทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้เป็ นทียอมรับและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
4. มี การจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัยและแหล่ง ทุ น
วิจัยจากสาขาวิชาต่างๆ

หลักฐานอ้ างอิง
1. รายชือคณาจารย์ทีขอรับทุนทํา
การวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. รายงานประชุมพิจารณาการให้
ทุนอุดหนุนวิจยั

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
4.3 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื องาน คะแนน
สร้ า งสรรค์ต่ อ จํา นวนอาจารย์ป ระจํา และ
นักวิจยั

เป้ าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5.27

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
ตัวบ่ งชีที 4.4 งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ทได้
ี รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่ งชี :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การวิจัยเป็ นพันธกิจหนึงทีสํ าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/หน่ วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสํ าเร็จนัน สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ทีมีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่ อย่ างกว้ างขวางจากการเปรี ยบเทียนจํานวนบทความวิจัยทีตีพิมพ์ และจํานวนผลงานสร้ างสรรค์ ทีเผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบั จํานวนอาจารย์ ประจําและนักวิจยั ประจํา
งานวิจัยทีเผยแพร่ ในทีประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในทีประชุ มวิชาการและ
บทความฉบับสมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนืองจากการประชุ มวิชาการ (Proceedings)
ระดับ ชาติทีมีก องบรรณาธิ การจัดทํารายงานหรื อคณะกรรมการจัดการประชุ ม ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อผู้ทรงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ นอกสถาบันเจ้ าภาพ อย่ าง
น้ อยร้ อยละ 25
งานวิจยั ทีเผยแพร่ ในทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในทีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนืองจากการประชุ มวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติทีมีก องบรรณาธิ การจัด ทํา รายงานหรื อ คณะกรรมการจัดการประชุ ม ประกอบด้ ว ย ศาสตราจารย์ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรั บในสาขาวิชานันๆ จากต่ างประเทศอย่ างน้ อย
ร้ อยละ 25
การส่ งบทความเพือพิจารณาคัดเลือกให้ นําเสนอในการประชุ มวิชาการต้ องส่ งเป็ นฉบับสมบู รณ์ (Full Paper)
และเมือได้ รับการตอบรับและตีพมิ พ์ แล้ ว การตีพมิ พ์ ต้องตีพิมพ์ เป็ นฉบับสมบูรณ์ ซึงสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสารหรือ
สืออิเล็กทรอนิกส์ ได้
งานวิจยั ทีได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยทีได้ รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีมีชือปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citaion Index Centre (TCI) หรื อ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจยั ทีได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยทีได้ รับการ
ตีพิมพ์ ในวารสาร (Journal) ทีปรากฏในฐานข้ อมูลสากล ได้ แก่ ฐานข้ อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago
Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้ อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index ) หรือฐานข้ อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ.
สู ตรการคํานวณ :
ผลรวมตามค่านําหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด
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เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี
กลุ่มสาขาวิชา

5 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20
20
10

ระดับคุณภาพงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ และงานสร้ างสรรค์ ทเผยแพร่
ี
ดังนี
ค่ า
ระดับคุณภาพงานวิจยั
นําหนัก
0.125 - บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ทีตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติทีมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับ
ในสาขาวิชานันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผูป้ ระเมินบทความที
เป็ นผูเ้ ชียวชาญในสาขานันจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
0.25 - บทความจากผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ทีตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื อง
จากการประชุ ม วิ ช าการระดับ นานาชาติ ที มี ก องบรรณาธิ ก ารจัด ทํา รายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อย
ละ 25 และมีผปู ้ ระเมินบทความทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญในสาขานันจากต่างประเทศ
0.50 - บทความจากผลงานวิจยั ที ได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที มี ชือปรากฏอยู่ใน
บัญชี รายชื อวารสารระดับชาติที สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเผยแพร่ ใน Web
Site ของสํานักงานฯ
0.75 - บทความจากผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอืนๆ ที ยอมรับในศาสตร์ นนนอกเหนื
ั
อฐานข้อมูล ISI หรื อ
บทความจากผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีมีชือปรากฏอยูใ่ น
บัญชี รายชื อวารสารระดับนานาชาติที สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเผยแพร่ ใน
Web Site ของสํานักงานฯ
1.00 - บทความจากผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
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ทีได้
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ทเผยแพร่
ี
ดังนี
ค่ านําหนัก
ระดับคุณภาพการเผยแพร่
0.125
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจัด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจัด การแสดง (performance)
ระดับสถาบัน
0.25
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจัด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจัด การแสดง (performance)
ระดับจังหวัด
0.50
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจัด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจัด การแสดง (performance)
ระดับชาติ
0.75
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจัด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจัด การแสดง (performance)
ระดับภูมิภาค
1.00

- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจัด นิ ท รรศการ(exhibition) หรื อ การจัด การแสดง (performance)
ระดับนานาชาติ

การคํานวณ :
0.50+0.50+0.125

X 100

64
=
กําหนดให้

ร้ อยละ 10

ดังนัน

ร้ อยละ 25

1.76
=

=

5

คะแนน

1.76
10

X 5

0.88

=

คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
4.4 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการ คะแนน
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่

เป้ าหมาย
3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย
88

ผลการดําเนินงาน
0.88

 ตํากว่าเป้ าหมาย

คะแนนทีได้
0.88
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ตัวบ่ งชีที 4.5 - งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ทนํี าไปใช้ ประโยชน์ (สมศ.6)

ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ งที สําคัญของสถาบันอุดมศึ กษา/หน่วยงาน การดําเนิ นการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ ประสบความสําเร็ จนัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพและมี
ประโยชน์
สู่ การนําไปใช้จากการเปรี ยบเที ยบจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจําทีนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั โดยได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที เกียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้นาํ ไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่ การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริ งอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรื อ ได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ข้ อ
ข้ อมูลทีต้ องรายงาน
1 งานวิจยั ทีนําไปใช้ประโยชน์
2 งานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทังหมด
5 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์

จํานวน
24
24
64
37.5

ผลการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
= 24 ผลงาน
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทังหมด
= 64 คน
คิดเป็ นร้อยละ (24/64) x 100
= 37.5
กําหนดให้ร้อยละ 20
= 5 คะแนน
ดังนัน ร้อยละ 37.5 คิดเป็ น (37.5 x 5 /20)
= 5 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนทีได้
4.5 งานวิ จัย หรื องานสร้ า งสรรค์ ที
ร้อยละ 20
ร้อยละ 37.5
5
นําไปใช้ประโยชน์
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(สมศ. 6)
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
สูงกว่าเป้ าหมาย

เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดทีควรพัฒนา
ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่ไม่ได้นาํ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทีเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนโดยคณะวิทยาการจัดการควรมี
ระบบกลไกการส่งเสริ มให้คณาจารย์ได้นาํ งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์จ่อชุมชนและสังคมมากขึน
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ตัวบ่ งชีที 4.6 ผลงานวิชาการทีได้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ผลงานวิชาการทีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั การ
ปฏิบตั ิจริ งและได้นาํ ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรื อพัฒนางานในหน้าทีจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และเป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
ข้ อ

ข้ อมูลทีต้ องรายงาน

ค่ านําหนัก

1
2
3
4

บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรื อหนังสื อทีมีการตรวจอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ตําราหรื อหนังสื อทีใช้ในการขอบทความวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรื อตําราหรื อหนังสื อทีมี
คุณภาพสูงมีผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงนําหนักของผลงานวิชาการทีได้รับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจําทังหมด (นับรวมทีลาศึกษาต่อ)

0.25
0.5
0.75
1.00

5
6

ผลการดําเนินงาน

-

2.5
64 คน

ผลการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนําหนักของผลงานวิชาการทีได้รับรองคุณภาพ = 2.5
คิดเป็ นร้อยละ (2.5/64) x 100
= 3.90
กําหนดให้ร้อยละ 10
= 5 คะแนน
ดังนัน ร้อยละ 3.9 คิดเป็ น
= 1.9 5คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี
เป้ าหมาย
4.6 ผลงานวิชาการทีได้รับการ
ร้อยละ 6
รับรองคุณภาพ (สมศ.7)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

ร้อยละ 3.9

1.95 คะแนน

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย

เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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 ตํากว่าเป้ าหมาย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
หมายเลข
ชือเอกสาร
MS4.6-1
บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
MS 4.6-2
ตําราหรื อหนังสื อทีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิทีสถานศึกษากําหนด
MS 4.6-3
คําสังแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการในปี การศึกษา 2555
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องค์ ประกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

หลักการ
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ งในภารกิ จหลักของคณะวิทยาการจัดการโดยคณะวิทยาการ
จัดการให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที คณะ
วิทยาการจัดการ มีความเชียวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยให้บริ การทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของคณะ
วิทยาการจัดการ เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํ ปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพือ
ตอบคําถามต่างๆ หรื อเพือชี แนะสังคมการให้บริ การทางวิชาการ นอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะ
วิทยาการจัดการฯ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิมพูนความรู ้และประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่ การ
พัฒนาหลักสู ตร มีการบูรณาการเพือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของคณะ
วิทยาการจัดการ จากการให้บริ การทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชีจํานวน 4 ตัวบ่ งชี คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ. 5.1)
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
5.3 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
หรื อ การวิจัย (สมศ. 8)
5.4 ผลการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อองค์ กรภายนอก (สมศ. 9)
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ตัวบ่ งชีที 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หน่วยงาน พึง
กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการบริ การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบัน/หน่วยงาน เพือ
เป็ นกลไกในการขับเคลือนระบบดังกล่าว การให้บริ การทางวิชาการต้องมีความเชือมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริ การทาง คณะวิทยาการจัดการมีกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม และดําเนินการ วิชาการและ.มีการกําหนดหลักเกณฑ์การ
ตามระบบทีกําหนด
ให้บริ การวิชาการ (MS.5.1/01/1)

2. มีการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการ
สอน

3. มีการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั

4. มีการประเมินผลความสําเร็ จ
ของการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการ

หลักฐานอ้ างอิง
(MS.5.1/01/1) คํา สั งแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการ
(MS.5.1/01/2)แผนปฏิบตั ิราชการ
55
(MS.5.1/01/3)ขันตอน แนวทาง
ปฏิ บัติในการดําเนิ นการวิชาการ
แก่สงั คม
มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยสอดแทรก
(MS.5.1/02/1)โครงการบริ การ
โครงการ / กิจกรรมทีมีประโยชน์ต่อสังคม
วิชาการแก่สงั คม
(MS.5.1/02/2)แนวการเรี ยนการ
(MS.5.1/02/1)
สอนที ระบุ ว่าคํา ความรู ้ ทีได้จ าก
การบริ การวิชาการแก่สังคมมาใช้
สอน
1.มีการทําวิจยั โดยการนํากิจกรรม/โครงการที
1. (MS.5.1/03/1)โครงการวิจยั การ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาบูรณาการ
สอนภาษาอัง กฤษของสาขาวิช า
2.มีการนําความรู ้ทีได้จากการบริ การมาพัฒนาต่อ เศรษฐศาสตร์
ยอดการทําวิจยั (MS.5.1/03/1)
(MS.5.1/03/2)โครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม
(MS.51/03/4)งานวิจัย ที เกี ยวข้อ ง
กับการบริ การวิชาการแก่สงั คม
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินโครงการที
(MS.5.1/04/1)ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ดําเนินการเพือใช้กบั การเรี ยนการสอนและการ
โครงการทีมีประชาคมมีส่วนร่ วม
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สอนและการวิจยั

(MS.5.1/04/2)ผลการประเมินตาม
แผนงานวิจยั
(MS.5.1/04/3)รายงานการประชุม
เพือนําเสนอผลการประเมิน

วิจยั (MS.5.1/04/1)

5. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การ
ทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการ
ข้อ
ดําเนินการ 4 ข้อ
แก่สงั คม
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ความสามารถในการให้บริ การทางวิชาการในลักษณะห่ วงโซ่คุณภาพที สนองความต้องการ และเป็ นที พึงของชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน/
หน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการ (2) การสร้างความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู ้ทีเกิดจากการให้บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่ ความรู ้นนั ทังภายในและ
ภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
หรื อหน่วยงานวิชาชีพ เพือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริ การทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทาง
วิชาการเพือการเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อ
ผลกระทบของการให้บริ การทาง
วิชาการต่อสังคม

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อ
กิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ

:
ผลการดําเนินงาน
1.มีการแต่งตังคณะกรรมการเพือดําเนินการ
สํารวจความต้องการของชุมชน(MS.5.2/01/1-3)
และ 2. มีการสํารวจความต้องการเพือ
ประกอบการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
3.มีการจัดทําแผนบริ การวิชาการของคณะ
คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมระหว่างคณะ
และผูเ้ กียวข้องเช่นชุมชน องค์กร หรื อ
ภาคเอกชน(MS.5.2/01/1-2)และมีการสร้าง
เครื อข่ายระหว่างชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานวิชาชีพโดยการทําโครงการความ
ร่ วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลกระทบต่อ
การให้บริ การวิชาการ ทีมีต่อนิสิต/อาจารย์และ
ผูใ้ ช้บริ การในด้าน ความรู ้ ความเชียวชาญ การใช้
ประโยชน์ การสื อสาร การชีแจงให้ผรู ้ ับบริ การ
และประชาชน (MS.5.2/03/1)
คณะวิทยาการจัดการมีการนําผลการประเมินการ
ให้บริ การไปพัฒนาคุณภาพการให้บริ การมา
ปรับปรุ งพัฒนาอย่างมีระบบ (MS.5.2/04/1)
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หลักฐานอ้ างอิง
(MS.5.2/01/1) แบบสํา รวจความ
ต้องการ
(MS.5.1/01/2) ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ปร ะ ชุ ม บุ คค ล ภาย นอ ก เ พื อ
กํา หนดทิ ศ ทางการจั ด ทํ า แผน
บริ การวิชาการ
(MS.5.2/02/1) โครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม หัวข้อเรื อง เดคู
พาจเพิมมูลค่าสิ นค้า

(MS.5.2/03/1) รายงานโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม หัวข้อ
เรื อง เดคูพาจ เพิมมูลค่าของสิ นค้า

(MS.5.2/04/1)
รายงานการ
ประชุ ม การวิ เ คราะห์ ผลการ
บริ การวิชาการ
(MS.5.2/04/2) แผนการบริ การ
วิชาการปี 2556
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5. มีการพัฒนาความรู ้ทีได้จากการ
ให้บริ การทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู ้สู่บุคลากรภายในคณะฯและ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน

มีการถ่ายทอดความรู ้ทีได้จากการให้บริ การทาง
วิชาการแก่บุคลากรภายในคณะ/นิสิต โดยจัดให้มี
การแลกเปลียนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ผา่ นสื อต่างๆ รวมทังจัดทํา
ฐานข้อมูลของคณะและเผยแพร่ สู่สาธารณะ
(MS.5.2/05/1)

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิ ด
ข้อ
ประโยชน์ต่อสังคม

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 5ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

(MS.5.2/05/1) รายงานโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม หั ว ข้อ
เรื อง เดคูพาจ เพิมมูลค่าของสิ นค้า
(MS.5.2/05/2) หลักฐานแสดงการ
ได้ ป ระโยชน์ จ ากผู ้เ ข้ า รั บ การ
อบรมการบริ การวิชาการสู่สงั คม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชี ที 5.3 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย (สมศ. 8)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การให้บริ การวิชาการ หมายถึง การทีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นคณะวิทยาการจัดการ ซึ งอยูใ่ น
ฐานะทีเป็ นทีพึงของชุมชนหรื อสังคม เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรื อทําหน้าทีใดๆ ทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรื อการพัฒนาความรู ้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การวิชาการเป็ นการบริ การทีมี
ค่าตอบแทนและบริ การวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู ้และประสบการณ์มาใช้พฒั นาหรื อบูรณาการเข้ากับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั อาทิ บทความ ตํารา หนังสื อ รายวิชาหรื อหลักสูตร เป็ นต้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ
ทีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการตามแผนทีสภาสถาบันอนุมตั ิ

X 100

เกณฑ์ การประเมิน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
จํานวนโครงการบริ การวิชาการทีนํามาใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน
จํานวนโครงการบริ การวิชาการทีนํามาใช้พฒั นาการวิจยั
จํานวนโครงการบริ การวิชาการทีนํามาใช้พฒั นาทังในส่วนของการเรี ยนการสอนและการวิจยั
(5,2,3,7 )
รวมโครงการบริ การวิชาการทีนํามาใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนและ/หรื อวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการตามแผนทีสภาสถาบันอนุมตั ิ

ผลการคํานวณ
จํานวนโครงการบริ การวิชาการทีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั = 3
จํานวนโครงการบริ การวิชาการตามแผนทีสภาสถาบันอนุมตั ิ
=17
คิดเป็ นร้อยละ

X 100

= 18
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2
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เทียบบัญญัติไตรยางศ์ กําหนดให้ร้อยละ 30
= 3 คะแนน
ดังนัน ร้อยละ 76 มีค่าเกินร้อยละ30คะแนนทีได้จึงเท่ากับคะแนนสูงสุดคือ = 3 คะแนน

สรุ ปผลการนําความรู ้และประสบการณ์จาการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนา การเรี ยนการสอน และหรื องานวิจยั ปี การศึกษา 2555
ชือโครงการ
การนํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การนํามาใช้ในการพัฒนาการวิจยั
1. โครงการอบรมทักษะการเป็ นผูผ้ ลิต
บูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิชา
รายการโทรทัศน์ ครังที 4
การผลิตรายการโทรทัศน์
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เปิ ดประตูสู่ บูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิชา
การเป็ นผูป้ ระกาศมืออาชีพ
วิชาการประกาศและดําเนินรายการ

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ค่ าเป้ าหมาย
(ร้อยละ 18)

ร้อยละ 30

การบรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงาน
 ตํากว่าเป้ าหมาย
 เป็ นไปตามเป้ าหมาย
สูงกว่าเป้ าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม
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ตัวบ่งชีที 5.4 ผลการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
โครงการที มีผลต่อการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที สถาบัน/
หน่วยงาน
จัดขึนเพือพัฒนาชุมชนหรื อองค์กรภายนอกและเมือดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดีขึนแก่ชุมชนหรื อองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรื อ ทําให้ชุมชนหรื อองค์กรภายนอกสามารถพึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน/องค์กร

:
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการได้รับความร่ วมมือจาก
สาขาวิชา ทําโครงการอย่างต่อเนือง เช่น
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (MS 5.4.1 ราย
ผลการดําเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
หัวข้อเรื องเดคูพาจเพิมมูลค่าสิ นค้า) และ
สาขาวิชาสาขาวิชาการท่องเทียวจัดโครงการ
“อบรมยุวมัคุเทศก์ทอ้ งถินรุ่ นที 4” ซึงจัด
โครงการอย่างต่อเนือง
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หลักฐานอ้ างอิง
MS 5.4.1 โครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คม หัวข้อเรื องเดคูพาจเพิม
มูลค่าสิ นค้า
MS5.4.1 โครงการอบรมยุว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินรุ่ นที 4
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2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 80

ในการดําเนินการคณะวิทยาการจัดการให้มีการ
ประเมินผลสําเร็ จของโครงการตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) (MS5.4.2 รายผลการดําเนินโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม หัวข้อเรื องเดคูพาจเพิม
มูลค่าสิ นค้า) (MS5.4.2 รายงานโครงการอบรมยุว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินรุ่ นที 5)
คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําโครงการร่ วมกับ
ชุมชน/องค์กรมีผนู ้ าํ หรื อสมาชิกทีมีการเรี ยนรู ้
และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง เช่นสาขาวิชา
การสื อสารมวลชนจัดโครงการอบรมทักษะการ
เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ ครังที 4 (MS5.4.3
โครงการอบรมทักษะการเป็ นผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์ ครังที 4) รวมถึงโครงการปั นดาวเข้าสู่
ธุรกิจบันเทิง ปี ที1 ซึงเป็ นความร่ วมมือของสอง
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง และสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(MS5.4.3 โครงการปั นดาวเข้าสู่ธุรกิจบันเทิง ปี ที
1)
คณะวิทยาการจัดการร่ วมมือกับชุมชุน/องค์กร
สร้างกลไกทีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและ
ยังยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรื อองค์กร

MS5.4.2 รายผลการดําเนิน
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
หัวข้อเรื องเดคูพาจเพิมมูลค่า
สิ นค้า
MS5.4.2 รายงานโครงการอบรม
ยุวมัคคุเทศก์ทอ้ งถินรุ่ นที 5
MS5.4.3 โครงการอบรมทักษะ
การเป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
ครังที 4
MS5.4.3 โครงการปั นดาวเข้าสู่
ธุรกิจบันเทิง ปี ที1

5. มี ผ ลกระทบที เกิ ด ประโยชน์ มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
สร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมหรื อ ชุ ม ชน/ หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง (MS5.4.5
องค์กรมีความเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาความรู ้ความสามารถเกียวกับการ
จัดการโลจิสก์สู่ชุมชน /MS5.4.5 โครงการอ่าน
หนังสื อเสี ยงเพือคนตาบอด)

MS5.4.5 โครงการพัฒนาความรู ้
ความสามารถเกียวกับการ
จัดการโลจิสก์สู่ชุมชน
MS5.4.5 โครงการอ่านหนังสื อ
เสี ยงเพือคนตาบอด

3. ชุ ม ชนหรื อองค์ ก รมี ผู ้นํา หรื อ
สมาชิ ก ที มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละดํา เนิ น
กิจกรรมอย่างต่อเนือง

4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกทีมีการ
พัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื องและ
ยังยืน โดยคงอัตลักษณ์ ของคนใน
ชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ น
อย่างต่อเนืองหรื อยังยืน

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
5.4 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิ ด
ข้อ
ประโยชน์ต่อสังคม

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 5ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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MS5.4.4 โครงการอบรมยุว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินรุ่ นที 5

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

 ตํากว่าเป้ าหมาย

คะแนนทีได้
5
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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องค์ ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ งของคณะวิทยาการจัดการ ดังนัน
คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนิ นงานด้านนี ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดยมี
จุดเน้นเฉพาะทีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของคณะวิทยาการจัดการและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอืนๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทังมีการจัดกิ จกรรมที ฟื นฟู อนุรักษ์ สื บสานพัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถินให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้ทีดีขึน
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุนดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชีจํานวน 3 ตัวบ่ งชี คือ
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
6.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
6.3 การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) (สาขาวิชาไม่ตอ้ งดําเนินการ)
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ตัวบ่ งชีที 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมทังการอนุรักษ์ ฟื นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด

:
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดระบบและ
กลไกทางด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมในแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการฯ (MS.6.1/01/1)
ค ณะ วิ ท ย าก าร จั ด กา ร มี กา ร แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการเพือร่ วมเป็ นกรรมการด้านทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม (MS.6.1/01/2)
คณะวิ ท ยาการจั ด การฯ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณสําหรั บการทํา นุ บาํ รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (MS.6.1/01/3)
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ของเข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการดําเนิ นงานของสํานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื อ
ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ทังยังสนับสนุนให้
นิ สิ ตและคณาจารย์ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมและ
โครงการต่ า งๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิ ลปะและวัฒนธรรมของหน่ วยงานภายนอก
คณะวิทยาการจัดการฯ (MS.6.1/01/4-5)

หลักฐานอ้ างอิง
MS.6.1/01/1 แผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ
MS.6.1/01/2 คําสังคณะวิท ยาการ
จัดการ เรื อง แต่งตังคณะกรรม การ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
MS.6.1/01/3 แผนการจัด สรรเงิ น
งบประมาณรายจ่ าย ประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 (งบแผ่นดิน) เงิน
อุ ด ห นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการ
จัดการ
MS.6.1/01/4 กิจกรรมและโครงการ
ต่ า งๆ เช่ น โครงการพิ ธี ไ หว้ค รู ,
โครงการรับน้อง
MS.6.1/01/5 กิจกรรมและโครงการ
ต่ า งๆ ของหน่ วยงานภายนอก
( ห นั ง สื อ “ที ทั ศ น์ วั ฒ น ธ ร ร ม
พุ ท ธศั ก ราช 2555”,
บริ บท
วัฒ นธรรม ปี 2555-2555 และผล
การดํ า เนิ นงาน ประจํ า ปี 2555
กิจการบ้านสมเด็จ
2. มี ก ารบู รณาการงานด้านทํา นุ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ก ารจั ด /เข้ า ร่ วม MS.6.1/02/1 โครงการปฐมนิ เทศ
บํารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมกับการ กิ จ กรรมและโครงการที มี ก ารบู รณาการงาน นิสิตใหม่ ปี 2555
จัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม ด้า นทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมแก่ นิ สิ ต MS.6.1/02/2 โครงการพิธีไหว้ครู ปี
104

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

เช่น
โครงการปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่ ปี 2555 ซึ งมี
การแนะแนวทางแก่นิสิตใหม่โดยการบรรยาย
ธรรมพิเศษเพือส่ งเสริ มการศึ กษาตามแนวคิ ด
ความรู ้คู่คุณธรรม
(MS.6.1/02/1)
คณะวิ ท ยาการจัด การได้จัด โครงการพิ ธี
ไหว้ครู ปี 2555 เพือสื บทอดประเพณี อนั ดี งาม
และแสดงความกตัญ ูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์
(MS.6.1/02/2)
โครงการรับน้องใหม่ ปี 2555 ของ คณะ
วิทยาการจัดการและสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
มีการทําพิธีบายศรี สู่ ขวัญ ซึ งเป็ นการรั บขวัญ
และต้อนรับนิ สิตใหม่ธรรมเนี ยมประเพณี แบบ
ไทย (MS.6.1/02/3)

2555
MS.6.1/02/3 โครงการรับน้องใหม่
ปี 2555 ของคณะวิทยาการจัดการฯ
และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
MS.6.1/02/4 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2555 คณะ
วิทยาการจัดการ

3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เขียนบทความลง
บริ ก ารด้า นทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปะและ หนังสื อ “ทีทศั น์วฒั นธรรม พุทธศักราช 2555”
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ข อ ง สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
(MS.6.1/03/1) และผ่านทางผ่านทางเว็บไซต์
คณะ เพื อเป็ นที รู ้ จัก ของสาธารณชนมากขึ น
(MS.6.1/03/2)
4. มี การประเมิ นผลความสําเร็ จ
ของการบู ร ณาการงานด้า นทํา นุ
บํารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม
นักศึกษา

MS.6.1/03/1 หนังสื อ “ที ทัศ น์
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2555” ของ
สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
MS.6.1/03/2 หลัก ฐานแสดงการ
เผยแพร่ กิ จ กรรมทํา นุ บ ํา รุ ง ฯ ต่ อ
สาธารณชน
คณะวิท ยาการจัดการ มี การติ ด ตามผลการ MS. 6 . 1 / 0 4 / 2 ร า ย ง า น ก า ร
ประเมิ นกิ จกรรมและโครงการต่างๆ ที มี การ ประเมิ น ผลตามแผนทํ า นุ บ ํ า รุ ง
สนับสนุ น และอนุ ม ัติข องสาขาวิช าฯในคณะ ศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาการจัด การฯ ที มี การบู รณาการงานด้า น
ทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต
(MS.6.1/04/1)

5. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไป
ปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงานด้า น
ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจั ด การเรี ยนการสอนและ
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา
6.มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็ นทียอมรับใน
ระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอ้ างอิง

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/
ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
ระบบและกลไกการทํ า นุ บ ํ า รุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

4 ข้อ

4

 เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม : คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสําคัญกับการสื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนด
เป็ นนโยบาย และวางแผนกิจกรรม/โครงการต่างๆ มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านการเรี ยน
การสอน ด้านนันทนาการและความคิดสร้ างสรรค์ มีการร่ วมงานกับหน่ วยงานภายนอกสาขาวิชาเพือสนับสนุ นงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาได้มีส่วนร่ วม รวมทังสนับสนุนสาขาวิชาได้จดั โครงการสื บสาน
โครงการพระราชดําริ เพือให้อาจารย์และนิสิตได้ตระหนักถึงความสําคัญมากยิงขึน
จุดทีควรพัฒนา: คณะวิทยาการจัดการ ต้องพัฒนาและปรับปรุ งในการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทียอมรับในระดับชาติต่อไป
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ตัวบ่ งชี ที 6.2 การส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวบ่งชีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจทีดีงามของบุคคลและสังคม เป็ นพันธกิจ
หลักประการหนึ งที สถานศึ กษาพึงตระหนัก ที จะต้องให้ความสําคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น เพือให้สังคมใน
สถานศึกษาอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่างทีน่าศรัทธา และเป็ นทียอมรับของสังคม การ
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น จํา ต้อ งดํา เนิ น การอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที จริ ง ใจได้ต่ อ เนื องที มันคงและยังยืน โดยการกํา หนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีชัดและสามารถประเมินผลได้
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
1. มี ก ารดํา เนิ น งานตามวงจร คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนิ นงานตามวงจร (BC. 6 . 1 / 0 1 / 1 ) คํ า สั ง ค ณ ะ
คุณภาพ (PDCA)
คุณภาพ (PDCA) ดังนี
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
Plan คณะวิทยาการจัดการได้นาํ อัตลักษณ์ ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตัง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ คณะกรรมการการทํ า นุ บํ า รุ ง
"ศิ ลปะและวัฒนธรรม" มาเป็ นแนวทางในการ ศิลปะและวัฒนธรรม
ดํ า เนิ นงานของคณะ ฯ โดยมี การแต่ ง ตั ง (BC.6.1/01/2) แผนการจัด สรร
คณะกรรมการด้า นทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม เงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
(MS.6.1/01/1) ทังมีการจัดทําแผนการจัดสรรเงิน งบประมาณ 2556 (งบแผ่นดิ น)
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2556 เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยทํา นุ บ ํา รุ ง
(งบแผ่ น ดิ น ) เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยทํา นุ บ ํา รุ ง ศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการ
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของคณะวิ ท ยาการจัด การเพื อ จัดการ
จัดสรรงบประมาณให้ทุกสาขาวิชาฯ
(BC.6.1/01/2)
Do คณะกรรมการคณะกรรมการด้านทํานุ
บํา รุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม คณะวิท ยาการจัดการได้
ร่ ว มประชุ ม เพื อร่ ว มกัน ดํา เนิ น งานการจัด ทํา
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาฯ ใน
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 6 โครงการ
Check ในการจัดทําโครงการด้านการทํานุ
บํารุ งศิ ลปวัฒนธรรมทุ กโครงการมี การกําหนด
ตั ว ชี วัด ความสํ า เร็ จและทํ า การประเมิ น ผล
ความสําเร็ จทุกโครงการ
Act คณะวิทยาการจัดการมี การนําผลการ
ประเมิ น ผลโครงการมาปรั บปรุ งเพือใช้ในการ
ดําเนินงานครังถัดไป
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ตาํ คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทําโครงการส่ งเสริ ม
กว่าร้อยละ 80
ศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่
ตํากว่าร้อยละ 80 (MS.6.1/02/1)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS6.1/02/1) แผนปฏิบตั ิงานด้าน
ทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ประจําปี การศึกษา 2555
(MS6 . 1 / 0 2/ 2) ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ง าน
ด้ า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2555
3. มีการดําเนิ นงานอย่างสมําเสมอ คณะวิท ยการจัดการมี ก ารดําเนิ น งานโครงการ (MS.6.1/03/1) โครงการวัน
ต่อเนือง
เสมอต่อเนือง ดังนี
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
1. โ ค ร ง ก าร วั น ป ฐ ม นิ เ ท ศ นิ สิ ต ใ ห ม่ (MS.6.1/03/2) โครงการวันไหว้
(MS.6.1/03/1)
ครู (MS.6.1/03/3) โครงการวัน
2. โครงการวันไหว้ครู (MS.6.1/03/2)
คล้ายวันพิราลัย
3. โครงการวันคล้ายวันพิราลัย
(MS.6.1/03/4) กิจการบ้านสมเด็จ
(MS.6.1/03/3)
(MS.6.1/03/5)โครงการ วัยรุ่ น วัย
4. โครงการแห่เทียนพรรษา(MS.6.1/03/4) ใส ใส่ใจวัฒนธรรม
5. โครงการ วัยรุ่ น วัยใส ใส่ใจวัฒนธรรม (MS.6.1/03/6) โครงการอบรมยุว
(MS.6.1/03/5)
มัคคุเทศน์ทอ้ งถิน รุ่ นที 5
6. โครงการสนับสนุนการอุปสมบทหมู่ ร่ ว
กับสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ
7. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน รุ่ น
ที 5 (MS.6.1/03/6)

4. เกิ ดประโยชน์และสร้างคุณค่า คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการที เกิ ดระ
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
โยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
เช่น โครงการอบรมยุวมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน รุ่ นที 5
ได้สร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่เยาวชนและบุคคล
ทัวไปในท้องถิน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีที
เกียวข้องกับโบราณสถานในชุมชน และสามารถ
นําความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ นได้อีกด้วย
(MS.6.1/04/1)
รวมถึ ง โครงการต่ า งๆ ของคณะวิ ท ยาการ
จัด การที นิ สิ ต ข้า ร่ ว ม อาทิ โครงการแห่ เ ที ย น
พรรษา ซึ งโครงการดัง กล่ า วส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต
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(MS.6.1/04/1) โครงการอบรมยุว
มัคคุเทศน์ทอ้ งถิน รุ่ นที 5

(MS.6.1/04/2) ภาพถ่ายกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
นั ก ศึ กษาได้ เ รี ยนรู ้ การปฏิ บั ติ จ ริ งและให้
ความสํ า คัญ ต่ อ กิ จ กรรมทางศาสนาและการ
อนุ รักษ์ส่งเสริ ม เผยแพร่ ประเพณี ท้องถิน และ
ประเพณี ไทย
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/ หรื อนานาชาติ
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/
ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

6.2 ระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม

5 ข้อ

4 ข้อ

4

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย

 เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
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ตัวบ่ งชี ที 6.3 การพัฒนาสุ นทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ชนิดของตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ศิลปะและวัฒนธรรม เกียวข้องกับความสุนทรี ยแ์ ละรสนิยม เกิดรู ปแบบวิถีชีวติ และสังคม โดยมีลกั ษณะ
ที เป็ นพลวัต มีการเปลี ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็ นต้องรู ้ทันอย่างมีปัญญา โดยมี แผนในการพัฒนาให้ความรู ้และ
ประสบการณ์
ด้านสุ นทรี ยภาพในบริ บทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเอง
และสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างรู ้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรี ยท์ ีมีรสนิยม
อธิบาย/รายละเอียด
ทีดําเนินการ
1.การมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ มี การพั ฒ นา
สถาบันทีก่อให้เกิดวัฒนธรรมทีดี สุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมี
แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
อาคารเรี ย น ห้อ งเรี ย น และสภาพแวดล้อ ม
ต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างบรรยากาศในการเรี ยน
ร่ วมถึงมีการกระตุน้ และส่ งเสริ มและการทํา
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การร่ ว มมื อ
รณรงค์ ก ารสร้ า งสภาพแวดล้อ มของคณะ
วิทยาการจัดการ รวมถึงในรายวิชามีการให้
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า จั ด โ ค ร ง ก า ร ดู แ ล ะ
สภาพแวดล้อม อาทิ การรณรงค์การเดิ นขึ น
อาคารแทนการใช้ลิฟท์ การรณรงค์ในการ
รั ก ษาความสะอาดของสถานที เพื อให้เ กิ ด
จิ ต สํา นึ กแก่ นิสิ ต นัก ศึ ก ษา เพือให้เ กิ ดเป็ น
วัฒนธรรมทีถ่ายทอดจากรุ่ นพีสู่ รุ่ นน้อง และ
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ซึ งวัฒ นธรรมที ดี ข ององค์ก ร
ต่อไป
2.สิ งแวดล้อมด้านการปลอดภัยของ คณะวิทยาการจัดการ มี ระบบและกลไกใน
อาคารสถานที สะอาดถูก
การการปรั บ ปรุ งเปลี ยนแปลงเกี ยวกั บ
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที
ความสุนทรี ย ์
ทํา งานโดยมี ก ารจัด ตังคณะกรรมการดู แ ล
ความเรี ย บร้ อ ยภายในและภายนอกอาคาร
และหน่วยงานอาคารสถานทีทีทําหน้าทีดูแล
อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ เช่ น
เครื องขยายเสี ยง ไฟฟ้ า นําประปา ทังภายใน
และภายนอกอาคารคณะฯ รวมถึ งคณะฯ มี
ข้ อ
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หลักฐานอ้ างอิง
MS 11 – 01 ภายถ่ายบรรยากาศ
ห้องเรี ยน
MS 11 – 02 ภาพถ่ายห้องสุขา
MS 11 – 03 ภาพถ่ายอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน
MS 11 – 04 ภาพถ่ายป้ าย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ร่วมมือรักษา
ความสะอาด

MS 11 – 05 ภาพถ่ายห้องพักคณาจารย์
MS 11 – 06 ภาพถ่ายมุมกีฬาบุคลากร
MS 11 – 07 ภาพถ่ายมุมกาแฟ
MS 11 – 08 ภาพถ่ายห้องปฏิบตั ิธรรม
MS 11 – 09
ภาพถ่ายกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
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ข้ อ

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้
สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ
และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

อธิบาย/รายละเอียด
ทีดําเนินการ
การจ้างเหมาบริ ษทั รั บเหมาทําความสะอาด
ทังในส่ ว นของภายในและภายนอกอาคาร
คณะฯ เพือให้อาคารสถานทีของทางคณะฯ มี
ความสะอาด และพร้อมสําหรับกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนตลอดเวลา และคณะวิทยาการ
ได้คาํ นึ งถึ งความปลอดภัยในทรั พย์สินได้มี
การติดต้องกล้องวงจรปิ ด (CCTV) .ในทุกชัน
ของอาคารคณะวิท ยาการจัด การ รวมถึ งยัง
สร้างบรรยากาศทีส่ งเสริ มต่อการทํางาน โดย
คณะ ฯ มี ก ารจั ด ให้ มี ภู มิ ทั ศ น์ ที สวยงาม
สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ และสิ งอํานวยความ
สะดวกที สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
บุคลากร นอกจากนีคณะวิทยาการจัดการได้มี
การจัดพืนทีสําหรับบุคลากรในการผ่อนคลาย
เพื อนํา ไปสู่ ค วามคิ ด และการสร้ า งสรรค์
ผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น มุมกี ฬา
ห้ อ งปฏิ บัติ ธ รรม สภากาแฟซึ งเป็ นห้ อ งที
บุคลากรสามารถนังพักผ่อน และสนทนาและ
เปลี ยนความคิ ดเห็ นระหว่างกัน โดยทุ กมุ ม
คณะวิ ท ยาการจั ด การเน้ น ในเรื องความ
สะอาด ปลอดภัย เป็ นสําคัญ ซึ งการจัดให้มี
พืนทีดังกล่าวจึงนับได้วา่ เป็ นมุมทีได้รับความ
สนใจจากบุ ค คลากรภายในหน่ ว ยงานเป็ น
อย่างดี
คณะวิทยาการจัดการมีการปรับแต่งภูมิทศั น์
เช่ น ส่ วนหย่อมสําหรั บ นังพัก ผ่อน หรื อนัง
อ่านหนังสื อสําหรับนิ สิต -นักศึ กษา บริ เวณ
หน้าคณะวิทยาการจัดการ โดยยึดหลัก ความ
สะอาด รั ก ษ์สิงแวดล้อ ม ดัง จะเห็ น ได้จ าก
ภาพถ่ า ยลานกิ จ กรรมและซุ ้ม สํา หรั บ นิ สิ ต
นักศึกษา ร่ วมถึงการจัดห้องพักของบุคลากร
ให้มีส่วนของแสงสว่างจากธรรมชาติส่องถึง
เพือรณรงค์การลดการใช้ไฟฟ้ า รวมถึงการ
ลดการใช้ เ ครื องปรั บ อากาศในเวลาพั ก
กลางวัน นอกจากนีคณะวิทยาการจัดการได้มี
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หลักฐานอ้ างอิง

MS 11 – 05 ภาพถ่ายห้องพักอาจารย์
MS 11 – 10ภาพถ่ายลานกิจกรรม
MS 11 – 11ภาพถ่ายป้ ายประชาสัมพันธ์
การลดการใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าและ
เครื องปรับอากาศ
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อธิบาย/รายละเอียด
หลักฐานอ้ างอิง
ทีดําเนินการ
การจัดพืนที สําหรั บบุ คคลากรได้ผ่อนคลาย
จากการทํ า งาน เพื อนํ า ไปสู่ ก ารคิ ด และ
สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.การจัดให้มีพนที
ื และกิจกรรมทาง คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ มี ก ารจั ด พื นที MS 11 – 12ภาพถ่ายเวทีกลางแจ้ง
วัฒนธรรมทีเอือและส่งเสริ มให้
สํา หรั บ เป็ นเวที สํา หรั บ นิ สิ ต และนัก ศึ ก ษา MS 11 – 13ภาพถ่ายลานกิจกรรมหน้า
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่ วม
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยทางคณะวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ
อย่างสมําเสมอ
มี อุ ป กรณ์ อ ํ า นวยความสะดวกแก่ นิ สิ ตนัก ศึ ก ษา คณาจารย์ รวมถึ งบุ ค ลากรทัวไป
อาทิ เ ช่ น เครื องขยายเสี ย ง เครื องไฟ เวที
เคลื อนที ซึ งสถานที รองรั บ อยู่ ณ บริ เวณ
ด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ ซึ งกิ จกรรม
ต่ า ง ๆ ที มุ่ ง เน้ น ให้ นิ สิ ต-นั ก ศึ ก ษาและ
บุ ค คลากรของคณะวิท ยาการจัด การมี ส่ ว น
ร่ ว มอย่า งสมําเสมอ อาทิ เ ช่ น กิ จ กรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมวันเจ้าพ่อ ฯลฯ
5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษา
ไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ข้ อ

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/
ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
6.3การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ด้า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 10)
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
4ข้อ

4

 เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
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องค์ ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที ในการ
กํากับดูแลการทํางานของคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ คณะวิทยาการจัดการจะต้องบริ หารจัดการด้านต่างๆ
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริ หารความเสี ยง การบริ หารการเปลียนแปลง การบริ หาร
ทรัพยากรทังหมด ฯลฯ เพือสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพือการดําเนินการทีเป็ นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื อง คู่มือและแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่ งชีจํานวน 6 ตัวบ่ งชี คือ
7.1 ภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)
7.2 การพัฒนาสู่สถาบันเรี ยนรู ้ (สกอ. 7.2) สาขาวิชาไม่รับการประเมิน
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ. 7.3) สาขาวิชาไม่รับการประเมิน
7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง (สกอ. 7.4)
7.5 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของสภาสถาบัน (สมอ. 12)
7.6 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถาบัน (สมอ. 13)
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ตัวบ่ งชีที 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาการจัดการฯ

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
ปั จจัยสนับสนุ นที สําคัญต่อการเจริ ญก้าวหน้าของหน่ วยงาน คือคณะกรรมการประจําหน่ วยงานและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงานนันๆ หากคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ เป็ นผูน้ าํ ทีดี มีธรร
มาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
มีความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนิ นงานของหน่วยงานไปในทิศทางทีถูกต้อง
จะทําให้หน่วยงานเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. สภาสถาบัน/หน่ วยงาน ปฏิ บัติ
หน้ า ที ตามที กฎหมายกํ า หนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ
ทางการดํา เนิ น งานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุ คลากรทุ กระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ น
ฐานในการปฏิ บัติ งานและพัฒ นา
หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดภาระงาน (MS.7.1/01/1)ภาระงานของบุคคลากร
ข อ ง บุ ค ค ล า กร แ ต่ ล ะ ค น อ ย่ า ง ชั ด เ จ น (MS.7.1/01/2รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
(MS.7.1/01/1)
หน้าทีตามข้อบังคับของผูบ้ ริ หาร
(MS.7.1/01/3)ผลการประเมินตนเอง
คณบดี แ ละกรรมการอํานวยการได้กาํ หนด (MS.7.1/02/1)นโยบายของคณะ
นโยบายในการดําเนินงานให้แก่บุคคลากรใน (MS.7.1/02/2)หนังสื อเส้นทางสู่บณ
ั ฑิต
คณะโดยใช้ข ้อ มูล ต่ า งๆมาจากแผนและได้ (MS.7.1/02/3)คู่มือประกันฯ
แจ้งให้บุคคลากรทุกคนทราบ(MS.7.1/02/1- (MS.7.1/02/4)รายงานการประชุมที
3)
ระบุวา่ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ สนับสนุน
การทํางาน

3. ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามที
มอบหมาย รวมทังสามารถสื อสาร
แผนและผลการดํา เนิ น งานของ
ห น่ ว ย ง า น ไ ป ยั ง บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน
4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นให้บุคลากร
ในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ วมในการ
บริ หารจัดการ ให้อาํ นาจในการ
ตัด สิ นใจแก่ บุ ค ลากรตามความ

ผูบ้ ริ หารคณะมี ก ารติ ดตามและประเมิ นผล
งานโดยดูจากคําสังภาระงานของบุคคลากร
(MS.7.1/03/1)รวมทังแจ้ง ผลไปยัง รายงาน
ประจําปี

(MS.7.1/03/1)ภาระงานของบุคคลากร
และรายงานประจําปี
(MS.7.1/03/2) แผนการกํา กับ ติ ด ตาม
ผ ล การ ดํ า เ นิ น ง าน ข อ ง ผู ้ ที ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

กรรมการอํานวยการสนับสนุนให้สาขาวิชามี (MS.7.1/04/1)รายงานการประชุม
ส่วนในการบริ หารสาขา(MS.7.1/04/1)
(MS.7.1/04/2)ผลการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานของผูท้ ีได้รับมอบหมาย
(MS.7.1/04/3)รายงานผลการประชุม
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เหมาะสม

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ พูดเรื องผลการ
ดําเนินงานของผูท้ ีได้รับมอบหมาย
5. ผูบ้ ริ หารถ่า ยทอดความรู ้ และ 1. คณะวิทยาการจัดการได้จดั อบรม สัมมนา (MS.7.1/05/1)เอกสารประกอบการ
ส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพือให้ เพือถ่ายทอดความรู ้แก่ ผูร้ ่ วมงาน และเพิม ประชุม
สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ ทั ก ษะหรื อศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ งาน (MS.7.1/05/2)โครงการ หรื อ กิ จกรรม
(MS.7.1/05/1)
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
การจัดการความรู ้ (KM)
6. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิ บ าล
โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ย

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ประเมิ น ผลการบริ หารงานของ
หน่ วยงานและผูบ้ ริ หารนําผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร
บริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

ผูบ้ ริ หารคณะมีการบริ หารด้วยหลักธรรมมาภิ
บาลโดยให้ บุ ค ลากรในคณะได้ ป ระเมิ น
ผู ้ บ ริ ห า ร เ พื อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ห า ร
(MS.7.1/06/1)

(MS.7.1/06/1) สรุ ปการประเมิน
ผูบ้ ริ หาร
(MS.7.1/06/2)แบบประเมินผูบ้ ริ หาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
(MS.7.1/06/3)สรุ ปผลการประเมินตาม
หลักธรรมาภิบาล
1. คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารนํา ผลไป (MS.7.1/07/1)สรุ ปผลการประเมินและ
ปรับปรุ ง(MS.7.1/07/1)
รายงานการประชุม
(MS.7.1/07/2)แบบประเมินผลการ
บริ หารงานผูบ้ ริ หารคณะ
(MS.7.1/07/3)แผนการบริ หารคณะ ปี
2556
(MS.7.1/07/3)สรุ ปผลการประเมินการ
บริ หารงานผูบ้ ริ หารคณะ

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
7.1 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการประจํา ข้อ ดําเนินการ 7 ข้อ
คณะ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 7 ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการประจําคณะ ได้ดี
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 7.2 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการฯ สู่ สถาบันการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที 3 กําหนดให้สถาบัน/หน่วยงาน มีการสร้างและพัมนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึงต้องมีการจัดการความรู ้เพือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู ้ทีมีอยู่
ในสถาบัน/หน่วยงาน ซึงกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้ทุกคนในสถาบัน/
หน่วยงาน สามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเอง ให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานมีความสมารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู ้ในสถาบัน /
หน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู ้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู ้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลียน
ความรู ้ทงภายในและภายนอกสถาบั
ั
น/หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในสถาบัน/
หน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิมประสิ ทธิภาพบริ หารจัดการ
ความรู ้ในสถาบัน/หน่วยงานให้ดียงขึ
ิ น
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มี การกําหนดประเด็นความรู ้ และ
เป้ าหมายของการจั ด การความรู ้ ที
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที จะ
พัฒนาความรู ้ และทักษะด้านการผลิ ต
บัณ ฑิ ต และด้า นการวิจัย อย่า งชัด เจน
ตามประเด็นความรู ้ทีกําหนดในข้อ 1
3.มีการแบ่งปั นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้
จากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพือค้นหาแนว
ปฏิบตั ิทีดีตามประเด็นความรู ้ทีกําหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายทีกําหนด
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็น
ความรู ้ทีกําหนดในข้อ 1 ทังทีมีอยูใ่ น
ตัวบุคคลและแหล่งเรี ยนรู ้อืนๆ ที เป็ น
แนวปฏิ บัติ ที ดี ม าพัฒ นาและจัด เก็ บ

ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดประเด็น
ความรู ้ และเป้ าหมายที สอดคล้องกับแผน
กลยุท ธ์ทีครอบคลุม พันธกิ จด้า นการผลิ ต
บัณฑิตและการวิจยั (MS.7.2/01/1)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS.7.2/01/1) รายงานการประชุม
( MS. 7.2/01/2) ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ภายในคณะ ให้ครอบคลุมด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั

คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ จัด กิ จ กรรมที (MS.7.2/02/1) โครงการประชุมเชิง
สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ปฏิบตั ิการ
ความรู ้ (MS.7.2/02/1)
(MS.7.2/02/2) คําสังการดําเนินงาน
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี ก ารแลกเปลี ยน (MS.7.2/03/1)โครงการการมี ส่วน
เรี ย นรู ้ ใ นสาขาต่ า งๆของคณะวิ ท ยาการ ร่ วมของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ศิ ษย์เก่า นิ สิต
จัดการด้านการประกันคุณภาพประจําทุก ๆ เพือพัฒนาการประกันคุณภาพ
ปี (MS.7.2/03/1)

คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ นํ า ข้ อ มู ล การ (MS.7.2/04/1)ที วี หรื อ เว็ ป ไซด์
แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ไ ปพัฒ นาในปี ต่ อ ๆมา เผยแพร่ กิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
และนําเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบโดยทัว แก่บุคลากรในคณะ
กัน(MS.7.2/04/1)
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อย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรู ้ทีได้จากการจัดการ
ความรู ้ ใ นปี การศึ ก ษาปั จ จุ บัน หรื อ ปี
การศึ ก ษาที ผ่ า นมาที เป็ นลายลัก ษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ทีเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดี
มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :

ไม่ได้ดาํ เนินการ

ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
7.2 การพัฒ นาคณะวิทยาการจัด การ สู่ ข้อ ดําเนินการ 4 ข้อ
สถาบันการเรี ยนรู ้

ไม่ได้ดาํ เนินการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิ จของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้องตามทีกําหนด
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1.
มี แ ผนระบบสารสนเทศ
(information system plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร
และการตัด สิ น ใจตามพัน ธกิ จ ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรี ยนการสอน การวิจัย
การบริ หารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนํา ไปใช้ในการดํา เนิ น งาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้มี ก ารจัด ทํา แผน
ระบบสารสนเทศของคณะ (MS.7.3/01/1)
มี ร ะ บ บ สาร สน เ ท ศ เ พื อ การ บ ริ ห าร ที
ครอบคลุมการเรี ยน การสอน การวิจัย และ
การเงิน (MS.7.3/02/1)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS.7.3/01/1) แผนระบบ
สารสนเทศ
(MS.7.3/02/1) ระบบสารสนเทศ
(MS.7.3/02/2)หน้าจอบริ หารจัดการ
ด้านการเรี ยนการสอน การเงิน การ
ประกัน (ใน ERP)

คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดการประเมิน (MS.7.3/03/1) รายงานผลการ
ระบบความพึ ง พอใจในระบบสารสนเทศ ประเมินความพึงพอใจ
(MS.7.3/03/1)
(MS.7.3/03/2)แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ ERP
(MS.7.3/03/3)ผลการประเมินความ
พึงพอใจ
(MS.7.3/03/4)รายงานการประชุมที
พูดถึงผลการประเมินความพึงพอใจ
4. มีการนําผลการประเมินความพึง คณะใช้ขอ้ มูลการประเมินความพึงพอใจของ (MS.7.3.04/1)รายงานการประชุม
พอใจของผูใ้ ช้ร ะบบสารสนเทศมา ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพือ ในข้อ 7.3.3 แต่เพิมการทําแผนปี
ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
เป็ นกรณี ศึกษาในการวางแผนปรับปรุ งระบบ 2556 ไปด้วย(MS.7.3.04/2)แผน
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สารสนเทศคณะ

ระบบสารสนเทศปี 2556

5. มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
ของหน่ ว ยงานภายนอกที เกี ยวข้อ ง
ตามทีกําหนด
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและ ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ
การตัดสิ นใจ
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือง
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ตัวบ่ งชีที 7.4 ระบบบริหารความเสียง

ชนิดของตัวบ่ งชี :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
เพือให้สถาบันอุดมศึ กษา/หน่ วยงาน มีระบบบริ หารความเสี ยง โดยการบริ หารและควบคุมปั จจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนิ นงานทีอาจเป็ นมูลเหตุของความเสี ยหาย (ทังในรู ปของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน เช่น
ชือเสี ยง และการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หรื อความคุม้ ค่า)
เพือให้ระดับความเสี ยง และขนาดของความเสี ยหายทีจะเกิ ดขึนในอนาคตอยูใ่ นระดับที ยอมรับและควบคุมได้ โดย
คํานึงถึงการเรี ยนรู ้วธิ ีการป้ องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพือป้ องกันหรื อบรรเทาความ
รุ นแรงของปั ญหา รวมทังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุ กเฉิ น เพือให้มนใจว่
ั าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนืองและทันต่อการเปลียนแปลงเพือการบรรลุเป้ าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์
หรื อกลยุทธ์เป็ นสําคัญ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มี การแต่ งตังคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานบริ หารความเสี ยง โดยมี
ผู ้ บ ริ หาร ระ ดั บ สู ง แ ละ ตั ว แ ท น ที
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี ยง
และปั จ จัย ที ก่ อ ให้เกิ ด ความเสี ยงตาม
บริ บทของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ด้าน
- ด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)
- ด้า นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อกลยุ ท ธ์
ของคณะ
- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- ด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความ
เสี ยงของกระบวนการบริ ห าร
หลักสู ตร การบริ หารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกั น

ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ไ ด้ แ ต่ ง ตั ง (MS.7.4/01/1) คําสังแต่งตัง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดยมี รอง คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
คณบดี แ ละตัว แทนคณาจารย์แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในแต่ละส่ วน
(MS.7.4/01/1)
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีก ารวิเคราะห์ ถึ ง ( MS. 7.4/02/1) ร า ย ง า น ก า ร
ความเสี ยงทีจะเกิดขึนในด้านต่างๆ
บริ หารความเสี ยงคณะวิทยาการ
(MS.7.4/02/1)
จัดการฯ
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คุณภาพ
- ด้านบุ คลากรและด้านธรรมาภิ
บาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ค ว า ม เ สี ย ง จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์
ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ จั ด ทํ า แผนการ (MS.7.4/03/1) รายงานการ
ของความเสี ยงและจัดลําดับความเสี ยง ประเมินความเสี ยงและผลกระทบของความ บริ หารความเสี ยง
ทีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
เสี ยง (MS.7.4/03/1)
4. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี ยงที คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด ํา เนิ น การจัด ทํา (MS.7.4/04/1) แผนบริ หารความ
มีระดับความเสี ยงสู ง และดําเนิ นการ แผนบริ ห ารความเสี ยงที มี โ อกาสเกิ ด ความ เสี ยง
ตามแผน
เสี ยงสูง (MS.7.4/04/1)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิ นงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา หน่ ว ยงานเพื อ
พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. มี ก ารนํา ผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
หน่ วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรื อ
วิเคราะห์ความเสี ยงในรอบปี ถัดไป
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง
ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนนทีได้
3

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย  ตํากว่าเป้ าหมาย
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
จุดทีควรพัฒนา :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการพัฒนาในเรื องของการบริ หารความเสี ยงลงสู่ระดับสาขาวิชาอย่างเป็ นระบบและ
เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
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ตัวบ่ งชีที7.6การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าทีของผู้บริหารสถาบัน(สมศ. 13)

ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

ผล
4.45
4.65
4.55

1. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
2. ด้านการบริ หารงานตามหน้าที
รวมเฉลีย
เกณฑ์ การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการทีสภาสถาบันแต่งตัง (คะแนนเต็ม 5)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี
เป้ าหมาย
7.6 การปฏิ บั ติ ต ามบทบาท
4.20
หน้ าทีของผู้บ ริ ห ารสถาบั น
(สมศ.13)
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
สูงกว่าเป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

4.55

5

เป็ นไปตามเป้ าหมาย

รายการเอกสารอ้ างอิง
หมายเลข
ชือเอกสาร
MS 7.6-1
เอกสารแสดงประวัติและผลงานของคณบดี
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องค์ ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ

หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ งทีสําคัญอย่างหนึ งของคณะวิทยาการจัดการไม่วา่ แหล่งเงินทุนของคณะ
วิทยาการจัดการ จะได้ม าจากงบประมาณแผ่นดิน (สํา หรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรื อเงิน รายได้ของคณะ
วิทยาการจัดการฯ เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนี ยม ค่าบํารุ งการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจยั บริ การทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ จะต้องมีแผนการใช้เงินทีสะท้อนความต้องการใช้เงินเพือ
การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะวิทยาการจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําความ
เข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทังหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายที คณะวิทยาการจัดการใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทงหมดของคณะ
ั
วิทยาการจัดการฯหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนิ นการทังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็ วในการ
เบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณทีประหยัดได้หลังจากทีปฏิบตั ิตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ งเหล่านี จะเป็ นการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาการจัดการฯ ทีเน้นถึงความโปร่ งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงิน
อย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดับ อุ ม ศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํา นัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ิราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่ งชีจํานวน 1 ตัวบ่ งชี คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
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ตัวบ่ งชีที 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินซึงเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทีสามารถผักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนิ นการ
ได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทังจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อืนๆการตรวจสอบการ
ใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการกิจกรรมเพือให้
สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคงของสถาบัน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง
1.มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ที คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ (MS.8.1/01/1) แผนกลยุท ธ์ ท าง
สอดค ล้ อ งกั บ แผน กลยุ ท ธ์ ข อ ง ทางการเงินทีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
การเงินของคณะวิทยากรจัดการ
หน่วยงาน
(MS.8.1/01/1)
(MS.8.1/01/1) แผนกลยุท ธ์ ท าง
การเงินของมหาวิทยาลัย
2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน คณะวิ ท ยาการจัด การมี น โยบายในการหา (MS.8.1/02/1) รายงานการประชุม
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ รายได้จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ อาทิ เช่ น ร้ า นถ่ า ย ของคณะที มีผลการดําเนิ นงานทาง
การวางแ ผน การ ใ ช้ เ งิ น อ ย่ า ง มี เอกสาร ค่าโฆษณาในเล่มวารสารก้าวทันโลก การเงินทุกเดือน
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ (MS.8.1/02/1) และมี ก ารรายงานการใช้เ งิ น (MS.8.1/02/2)ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ทุ ก เ ดื อ น ต่ อ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ จัดสรรเงินงบประมาณ
(MS.8.1/02/2)
(MS.8.1/02/3)ระบบการตรวจสอบ
ทางการเงิน
(MS.8.1/02/4)ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ น ว
ทางการจั ด หารทรั พ ยากรด้ า น
การเงิน
3.มีงบประมาณประจําปี ทีสอดคล้อง
กับแผนปฎิ บตั ิ การในแต่ละพันธกิ จ
แ ล ะ กา ร พั ฒ น าห น่ ว ย ง าน แ ล ะ
บุคลากร

1.คณะวิทยาการจัดการได้สนองนโยบายโดย (MS.8.1/03/1) เอกสารการบริ หาร
การกระจายงบประมาณลงสู่ ส าขาเพื อให้ จัดการงบประมาณลงสู่สาขา
สาขาวิชาได้บริ หารจัดการงบประมาณของ (MS.8.1/03/2)แผนปฏิบตั ิการปี
ตนเอง(MS.8.1/03/1)
2555
(MS.8.1/03/3)แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
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4.มี ก ารจัด ทํา รายงานทางการเงิ น คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารจัด ทํา รายงาน
อย่า งเป็ นระบบ และรายงานต่ อ ทางการเงิ นให้ ก ร รมการบริ หารคณะ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่าง ตรวจสอบได้ทุกเดือน(MS.8.1/04/1)
น้อยปี ละ 2 ครัง

5.มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน คณะวิ ท ยาการจัด การมี ก ารประชุ ม การใช้
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ งบประมาณเพือใช้ในการบริ หารงบประมาณ
สถานะทางการเงิ นและความมันคง (MS.8.1/05/1)
ของหน่วยงานอย่างต่อเนือง
6.มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าทีตรวจ ติดตามการ
ใช้เ งิ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและ
กฎเกณฑ์ทีหน่วยงานกําหนด

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ไ ด้ แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะและ
กร ร ม กา ร ภาย น อ กป ร ะ จํ า ค ณะ เ ป็ น ผู ้
ตรวจสอบการใช้ ง บประมาณของคณะ
(MS.8.1/06/1)

7.ผูบ้ ริ หารระดับสู งมี การติดตามผล คณะกรรมการประจําคณะได้มีการตรวจสอบ
การใช้เ งิ น ให้เ ป็ นไปตามเป้ าหมาย การใช้งบประมาณของคณะ(MS.8.1/07/1)
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไ ป ใ ช้ ใ น กา ร วาง แ ผ น แ ล ะ กา ร
ตัดสิ นใจ

(MS.8.1/04/1) รายงานการประชุม
ของคณะวิทยาการจัดการทีมีผลการ
ดําเนินงานทางการเงินทุกเดือน
(MS.8.1/04/2)รายงานทางการเงิน
รายไตรมาส หรื อ 6 เดือน
(MS.8.1/04/3)รายงานการประชุมที
พูดถึงรายงานทางการเงินจํานวน 2
ครัง
(MS.8.1/05/1) เอกสารรายงาน
ประชุมคณะฯ
(MS.8.1/05/2) รายงานการประชุ ม
ทีพูดถึงการเงิน การวิเคราะห์ ความ
มันคงทางการเงิน
( MS. 8 . 1 / 0 6 / 1 ) คํ า สั ง แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้
งบประมาณจากภายในและ
ภายนอก
(MS.8.1/06/2)รายงานทางการเงิ น
ของคณะ
(MS.8.1/06/3)บันทึ กข้อความที ส่ ง
ถึ ง ผู ้ที ตรวจสอบทางการเงิ น ของ
คณะ
(MS.8.1/07/1)รายงานการประชุ ม
ของคณะกรรมการประจําคณะ
(MS.8.1/07/2)รายงานการประชุม
มหาวิทยาลัย เพือชีแจงและติดตาม
การใช้เงินของคณะ
(MS.8.1/07/3)แผนทางการเงินปี
2556

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี

หน่ วยวัด

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ข้อ

ดําเนินการ 7ข้อ

ดําเนินการ 7 ข้อ
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การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
จุดทีควรพัฒนา :
จัดสรรและสรรหาแหล่งงบประมาณให้มากขึน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการบริ หารจัดการในเรื องของระบบการเงินทีง่ายต่อการตรวจสอบการใช้เงิน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
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องค์ ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสําคัญที แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทังปั จจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทีเกิดขึน คณะ
วิทยาการจัดการฯ ได้พฒั นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนือง และมีกระบวนการจัดการ
ความรู ้ เพือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเป็ นลักษณะเฉพาะของคณะวิทยาการจัดการฯ
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้ อง เช่ น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุ ณภาพภายนอกระดับอุดมศึ กษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่ งชีจํานวน 1 ตัวบ่ งชี คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
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ตัวบ่ งชีที 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามทีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ซึ งสถาบัน/หน่วยงาน ต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนิ นงานของสถาบัน/หน่วยงาน ให้เป็ นไปตามนโยบาย
เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที กําหนดโดยสถาบันและหน่ วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่ วยงานที
เกี ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในรวมทังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่ วยงานที เกียวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง และมีนวัตกรรมที เป็ น
แบบอย่างทีดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษาทีต้องดําเนิ นการ
อย่างต่อเนือง โดยมีการสร้างจิตสํานึ กให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทังนี เพือเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนใจได้
ั
วา่ สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1.มี ร ะ บ บ แ ล ะ กล ไ ก การ ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที เหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
พัฒนาการของหน่ วยงาน ตังแต่ระดับ
ภาควิชา หรื อหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
2.มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสํา คัญ เรื องการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
คณะวิ ท ยาการจัด การ มี ร ะบบและกลไกการ
ประกัน คุ ณ ภาพ โดยจัด ทํา ไว้คู่ มื อ การประกัน
คุณภาพการศึกษาปี 2555 ซึ งสามารถให้สาขาใช้
ศึ กษาและดําเนิ นการการประกันตามกลไกและ
ROAD MAP ของคณะและได้ แ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการและดํา เนิ นการตามหลัก PDCA
(MS.9.1/01/1-4)
คณบดี และคณะกรรมการอํานวยการคณะได้ให้
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพโดยได้จดั สรร
งบประมาณสนับสนุ นการประกันคุ ณภาพลงสู่
สาขาวิ ช าและได้ก ํา หนดนโยบายการประกัน
คุณภาพไว้ในคู่มือเพือให้คณาจารย์และบุคลากร
ในคณะได้รับโดยทัวกัน(MS.9.1/02/1-3)

หลักฐานอ้ างอิง
(MS.9.1/01/1) ระบบและกลไกใน
คู่มือ
(MS.9.1/01/2) แ ผ น ยุ ท ธศ าสต ร์
ของประกันคุณภาพฯ ในคู่มือ
(MS.9.1/01/3) คํ า สั ง แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการต่างๆ
(MS.9.1/02/1)รายงานการประชุม
(MS.9.1/02/2)คู่มือประกันคุณภาพ
ฯ
(MS.9.1/02/3)เ อ ก ส า ร น โ ย บ า ย
ประกันในคู่มือการประกันคุณภาพ

3.มีการกําหนดตัวบ่งชี เพิมเติมตามอัต คณะวิท ยาการจัด การมี ก ารกํา หนดตัว บ่ ง ชี ใน (MS.9.1/03/1)คู่มือประกันคุณภาพ
ลักษณ์ของหน่วยงาน
ปั จจัยของคณะในองค์ประกอบที 4.4, 5.3, 7.2 ฯ
ระบุ อ ยู่ ใ นคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพฯ ของคณะ
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วิทยาการจัดการฯ(MS.9.1/03/1)
4. มี การดําเนิ นงานด้านการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที ครบถ้ว น
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี ที เป็ น
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจําคณะ สภาสถาบัน
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ น
รายงานที มี ข ้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนํา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
หน่วยงาน
5.มี ก ารนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน
และส่ งผลให้ มี ก ารพั ฒ นาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี
6.มี ร ะบ บสารสนเ ทศ ที ให้ ข ้ อ มู ล
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาภายในครบทั ง
9
องค์ประกอบคุณภาพ

คณะมีการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยใช้หลัก
PDCA โดยออกคู่ มือ ประกัน คุ ณภาพเพือเป็ น
กรอบให้ทุกสาขายึดเป็ นเกณฑ์(MS.9.1/04/1)ใน
การควบคุมและมีการติดตามโดยได้จดั ทํารายงาน
ประจําปี ทีรายงานผลการประเมินของปี ทีผ่านมา
(MS.9.1/04/2)เพือเสนอต่อคณะกรรมการรวมทัง
การทํา รายงานประเมิ น ตนเองในรู ป แบบของ
CHE QA on line (MS.9.1/04/3)และได้แจ้งให้
คณะกรรมการบริ หารคณะรั บทราบโดยทัวกัน
ผ่านwebsite ของประกันคุณภาพ(MS.9.1/04/4)

คณะวิทยาการจัดการได้นาํ ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาแจ้งในทีประชุมและจัดทํา
แผนปรับปรุ งการวางแผนตามแผนกลยุทธ์ที
เกียวข้อง(MS.9.1/05/1-2)

คณะวิทยาการจัดการฯมี Websiteของประกัน
และมีระบบ Sever (Google Drive)เพือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ รวมเป็ นฐานข้อมูลของคณะ
รวมถึงจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (MS.9.1/06/1-2)
7.มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน คณะวิทยาการจัดการได้แต่งตังนิสิตเข้าร่ วม
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ดําเนินการประกันคุณภาพโดยได้ให้นิสิตทํา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ กิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ประกอบกิจกรรม
ผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
(MS.9.1/07/1)และได้มีการจัดทําข้อมูลผูใ้ ช้
บัณฑิต(MS.9.1/07/2)

(MS.9.1/04/1) คู่มือประกันคุณภาพ
(MS.9.1/04/2) รายงานประจําปี
(MS.9.1/04/3) CHE QA on line
(MS.9.1/04/4) website ของประกัน
คุณภาพ
(MS.9.1/04/4) SAR

(MS.9.1/05/1)รายงานการประชุม
(MS.9.1/05/2) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ กา ร
ประกัน

(MS.9.1/06/1)Website ของประกัน
(MS.9.1/06/2) แผนยุทธศาสตร์
(MS.9.1/06/3)บัญชี Google Drive

(MS.9.1/07/1)โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิ จ กรรมด้า นประกัน โดยมี นิ สิ ต
คณาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเข้าร่ วม

8.มีเครื อข่ายการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ดา้ น คณะวิท ยาการจัด การได้เ ข้า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยการ (MS.9.1/08/1) เครื อข่าย 9 ราชภัฏ
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาระหว่าง แลกเปลี ยนระหว่ า งสถาบั น โดยได้ เ ข้ า ร่ วม (MS.9.1/08/2)โครงการนิ สิ ต ร่ วม
สถาบันและมีกิจกรรมร่ วมกัน
เครื อข่ า ยประกั น คุ ณ ภาพกั น กลุ่ ม 9ราชภั ฏ กิจกรรม 9 ราชภัฏ
(MS.9.1/08/1)
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- โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ข อ ง นิ สิ ต 9ร า ช ภั ฏ
(MS.9.1/08/2)
9.มี แนวปฏิ บัติทีดี ห รื องานวิจัยด้า น คณะวิทยาการจัดการได้จดั ทํา ROADMAP
(MS.9.1/09/1) โครงการแลกเปลียน
การ ป ร ะ กั น คุ ณ ภาพ กา ร ศึ ก ษ า ที ประกันคุณภาพเพือให้สาขาได้ศึกษาและนําไป เรี ยนรู ้ เพื อเต รี ยมความพร้ อ ม
หน่ วยงานพัฒนาขึน และเผยแพร่ ให้ ปฏิบตั ิในการดําเนิน SAR(MS.9.1/09/1)
วิชาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ห น่ ว ย ง า น อื น ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้
(MS.9.1/09/2) หลักฐานแสดงการ
ประโยชน์
เป็ นวิทยากรบรรยาย MindManager
(MS.9.1/09/3) หลัก ฐานการใช้
MindManager ของหน่วยงานอืน
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
9.1 กระบวนการพัฒนาแผน

หน่ วยวัด

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ข้อ

ดําเนินการ 9ข้อ

ดําเนินการ 9 ข้อ

คะแนนทีได้

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย

 ตํากว่าเป้ าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริม :
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ
จุดทีควรพัฒนา :
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง :
-
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องค์ประกอบที 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
หลักการ
ตามพระราชบัญบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการจัดตังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาํ หนด ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และจุดเน้นที
ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ในการทํางานทีชัดเจน และเนืองจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการกําหนดแนวทางพัฒนา เพือ
ร่ วมกับชีแนะป้ องกัน และแก้ปัญหาสังคม จึงได้กาํ หนดประเด็นทีจะชีแนะป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสังคมเพือให้เป็ นไป
ตามภารกิจทีกําหนด
มาตรฐานและเอกสารทีเกียวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ตัวบ่ งชีจํานวน 5 ตัวบ่ งชี คือ
97.1 ผลการพัฒนาสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) (สมศ.16.1)
97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ) (สมศ.16.2)
97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (TRENDS Model หรื อ
World Class Quality University ) (สมศ.17)
97.4 ผลชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 1 (หารส่งเสริ มจิตสาธารณะ) (สมศ.18.1)
97.5 ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 2 (การเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)
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ตัวบ่ งชีที 97.1 ผลการบริหารหน่ วยงานให้ เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) (สมศ. 16.1)
ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ทีกําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

ผลการดําเนินงาน
คณะได้กาํ หนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดอัตลักษณ์ดา้ น “การ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม”
คณะได้กาํ หนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที 2 กล
ยุทธ์ขอ้ ที 6 การปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต/
นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถินและอนุรักษ์/ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ไทย และยุทธศาสตร์ที 5 การสร้างและพัฒนา
เครื อข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยประเทศ
เพือนบ้าน
คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการ
ประกาศเป็ นนโยบายให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากร
ทราบอย่างทัวถึง โดยกําหนดอัตลักษณ์ไว้ใน
ประเด็นด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 3
ประการ ดังนี
1. ความตระหนักในคุณค่ าของ
ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยกําหนดให้มี
การปฏิบตั ิดงั นี
1) คณะการจัดการให้นิสิตได้ศึกษาใน
รายวิชา
- ภาษาไทยเพือการสื อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ
- สังคมไทยและสังคมโลก
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หลักฐานอ้ างอิง
MS97.1–1 แผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
2555-2559
MS97.1–2 แผนปฏิบตั ิการคณะ
วิทยาการจัดการ

MS97.1–21 ปฏิทินกิจกรรมใน
หนังสื อเส้นทางสู่บณ
ั ฑิต
MS97.1–22 ภาพกิจกรรมใน
โครงการต่างๆ
MS97.1–23 รายงานสรุ ปผล
การดําเนินโครงการเรี ยนร่ วมกับ
ประเทศเพือนบ้าน
MS97.1–24 กําหนดการ/เอกสาร
เนืองในวันพิราลัย
MS97.1–25 หนังสื อศรี สมเด็จ
และหนังสื อ/วารสารทีระลึกวัน
พิราลัย
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2) ด้ านกิจกรรม กําหนดให้ผเู ้ รี ยนและ
คณาจารย์/บุคลากรต้องเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู การ
อบรมจริ ยธรรมและผูน้ าํ พิธีถวาย
เทียนจํานําพรรษา พิธีสดุดี
เทิดพระเกียรติวนั แม่แห่งชาติ พิธี
สดุดีเทิดพระเกียรติวนั พ่อแห่งชาติพิธี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช เป็ นต้น
2. ความรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพือนบ้ าน มีการดําเนินการดังนี
1) คณะมีรายวิชาภาษาเพือนบ้าน
เบืองต้นจัดอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษา
ทัวไปซึงเป็ นวิชาบังคับทีผูเ้ รี ยนทุก
คนต้องเรี ยน และมีผสู ้ อนทีมีความ
เชียวชาญในภาษาเฉพาะด้านจาก
หลากหลายสาขาวิชา
2) จัดโครงการเรี ยนร่ วมกับประเทศ
เพือนบ้าน โดยให้โควตาผูเ้ รี ยนทุก
สาขาวิชาเข้าร่ วมและมีอาจารย์จาก
ทุกสาขาวิชาเป็ นผูค้ วบคุมดูแลและมี
ผูบ้ ริ หารทําหน้าทีติดตามและนิเทศ
ผลการดําเนินงาน
3. ความรัก และศรัทธาต่ อมหาวิทยาลัย ต่ อ
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่ วง บุนนาค) และความเป็ นเลือดม่ วงขาว
โดยมีการดําเนินการดังนี
1) กําหนดให้วนั ที 19 มกราคม ของทุก
ปี เป็ น “วันพิราลัย” หรื อวัน “เจ้าพ่อ”
เพือรําลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู ้
ก่อตังมหาวิทยาลัย
2) การสักการะศาลเจ้าพ่อและการวาง
พวงมาลาโดยแขกผูม้ ีเกียรติ/บุคคล
สําคัญ
3) การจัดทําหนังสื อทีระลึก “ศรี สมเด็จ”
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และหนังสื อ/วารสารทางวิชาการอืนๆ
อีกจํานวนมากเนืองในวันพิราลัย
4) การจัดกิจกรรมทังทางวิชาการและ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเนืองใน
วันพิราลัย
5) ถือเป็ นวันประชุมสมาคมศิษย์เก่า
6) เป็ นวันทีศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่านัด
พบกันโดยพร้อมเพรี ยงเพือทําการ
สักการะบูชา “เจ้าพ่อ” อันเป็ นทีรัก
และศรัทธาของชาวม่วงขาว
3. ผลการประเมินของผูเ้ รี ยนและ
ผลการประเมินของผูเ้ รี ยนและบุคลากรเกียวกับ MS97.1–31 โครงการสํารวจความ
บุคลากรเกียวกับการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาทีสอดคล้อง
พึงพอใจของนักศึกษา
ของสถานศึกษาทีสอดคล้องกับอัต กับอัตลักษณ์ดา้ นการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ลักษณ์ ไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนน มีค่าเฉลียรวมสูงกว่า 3.51
เต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิด
ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบทีเป็ น
MS97.1–41 ผลงานของอาจารย์
ผลกระทบทีเป็ นประโยชน์และ/
ประโยชน์และ/หรื อสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี และนิสิตทีเผยแพร่ สู่สงั คม
หรื อสร้างคุณค่าต่อสังคม
1. มี นักดนตรี ทีมีความรู ้ความสามารถเพือสื บ MS97.1-42 ภาพ/ข่าวกิจกรรม
ทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้ธาํ รงสื บไป
โครงการปั นดาว
อย่างยาวนาน
MS97.1-13 โครงการเรี ยน
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ ร่ วมกับประเทศเพือนบ้าน
โดยเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรม
5. ได้รับการยกย่องหรื อยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรื อนานาชาติใน
ประเด็นทีเกียวกับอัตลักษณ์

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบตั ิได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบตั ิได้ 2 ข้อ

คณะได้รับการยกย่องหรื อยอมรับในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติในประเด็นทีเกียวกับอัต
ลักษณ์ ดังนี
1. คณาจารย์ในคณะได้รับเชิญเป็ นวิทยากร/
กรรมการตัดสิ นผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสมําเสมอ
2. คณะมีการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือกับผูเ้ ชียวชาญในระดับชาติทางด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม
คะแนน 3
ปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ
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คะแนน 4
ปฏิบตั ิได้ 4 ข้อ

MS97.1–14 จดหมายเชิญเป็ น
วิทยากร/กรรมการตัดสิ น
MS97.1–15 โล่/รางวัล
เกียรติบตั ร
MS97.1–16 ภาพกิจกรรมการยก
ย่องหรื อยอมรับในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ

คะแนน 5
ปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
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ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
หน่ วยวัด
ข้อ
97.1 ผลการบริ หารหน่ วยงานให้ เกิดอัต
ลัก ษณ์ (การทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม)
(สมศ. 16.1)

เป้ าหมาย
ดําเนินการ 5
ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม
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ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
5
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ตัวบ่งชีที 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) (สมศ. 16.2)

ชนิดของตัวบ่ งชี :
สู ตรการคํานวณ :

ผลผลิต
ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จาการประเมินบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินทังหมด

เกณฑ์ มาตรฐาน :
ใช้ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูล
1. จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมิน
2. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับการประเมิน

ผล
572
1,314
43.53

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
คณะได้กาํ หนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตในประเด็นด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยจําแนกประเด็นย่อยไว้
3 ด้าน จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี ตามอัตลักษณ์ทงั 3 ประเด็นย่อย มีผลการประเมินดังนี
ประเด็นการประเมิน
ปี การศึกษา
2555
1. มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทย
4.67
2. มีความรู ้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพือนบ้าน
4.72
3. มีความรัก และศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) และ
4.74
ความเป็ นเลือดม่วงขาว
รวมเฉลีย
4.71
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี
ตัว บ่ ง ชี ที 97.2 ผลการพัฒ นาตามอัต ลัก ษณ์ ข อง
สถาบัน : ผลกการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) (สมศ. 16.2)
การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
สูงกว่าเป้ าหมาย

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนทีได้

4.51

4.71

4.71

เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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ตํากว่าเป้ าหมาย
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รายการเอกสารอ้ างอิง
หมายเลข
ชือเอกสาร
MS 97.2-1
สรุ ปรายงานความพึงพอใจผูใ้ ช้บณั ฑิต 2555
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ตัวบ่ งชีที 97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นทีส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ของหน่ วยงาน :
(TRENDS Model หรือ World Class Quality University) (สมศ. 17)
ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การ
คณะมีการกําหนดกลยุทธ์และการปฏิบตั ิงานที
ปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชียวชาญ
จุดเน้น จุดเด่น หรื อความ
เฉพาะของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยได้รับ
เชียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
โดยได้รับการเห็นชอบจาก
ครังที 3/2555 วันที 17 มีนาคม 2555 คือ “ด้านเท
สภามหาวิทยาลัย
รนส์ โมเดล” (TRENDS Model) มีความหมาย
โดยสรุ ปว่า “สร้างองค์ความรู ้ระดับสากล ขยาย
ผลสู่ทอ้ งถินและนานาชาติ” และมีกระบวนการ
ดําเนินการ ดังนี
T-Transmitting of International Knowledge :
การถ่ายทอดความรู ้สากล/ความรู ้ทวไป
ั
R-Research/Recovery of Data: การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล
E-Experiment in Local Situation: การตรวจสอบ
หรื อทดลองใช้ในท้องถิน
N-Newly Appropriate Knowledge: สรุ ปความรู ้
ใหม่ทีเหมาะสมสําหรับท้องถิน
D-Distribution of Knowledge to Development:
การเผยแพร่ ความรู ้เพือนําไปสู่การพัฒนา
S-Service to Locality: การบริ การความรู ้สู่
ท้องถิน
คณะได้ใช้แนวคิดดังกล่าวนําแนวคิดดังกล่าวมา
เป็ นหลักในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยได้ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 เพิม
ศักยภาพด้านการวิจยั สําหรับการพัฒนาองค์
ความรู ้โดยใช้เทรนส์ โมเดล
2. มีการสร้างระบบการมีส่วน
คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
ร่ วมของผูเ้ รี ยนและบุคลากรใน และบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ TRENDS
การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที
Model อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการเผยแพร่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารเพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด
TRENDS Model แก่ผเู ้ รี ยนและคณาจารย์อย่าง
138

หลักฐานอ้ างอิง
MS97.3-11 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครังที 3/2555
MS97.3-12 แนวคิด TRENDS Model
ในเอกสารการบริ หารจัดการทาง
วิชาการ มบส. 2551-2555 บนฐานการ
ทํางานของบัณฑิตในภาคการผลิตและ
ภาคสังคม
MS97.3-13 แผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 25552557

MS97.3-21 บทความการใช้ เทรนส์
โมเดลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ในหนังสื อเส้นทาง
สู่บณ
ั ฑิต
MS97.3-22 รายงานการประชุมที

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีเกียวกับเกียวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้นและ
จุดเด่นหรื อความเชียวชาญ
เฉพาะของหน่วยงานไม่ตากว่
ํ า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรื อความ
เชียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
และเกิดผลกระทบทีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม

ทัวถึงและต่อเนือง
ในด้านการนําแนวคิด TRENDS Model มาปฏิบตั ิ
อาจจําแนกได้เป็ น 2 ส่วนดังนี
1. ด้ านการเรียนการสอน กําหนดให้ทุก
หน่วยงานนํากระบวนการเทรนส์ โมเดลไป
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ การนํา
ความรู ้สากลสู่ทอ้ งถิน-ท้องถินสู่สากล
(World’s Local University) อาทิ
 การกําหนดให้ผเู ้ รี ยนจัดทําบัณฑิต
นิพนธ์/สารนิพนธ์ตาม
กระบวนการเทรนส์ โมเดลซึงเป็ น
ส่วนหนึงของรายวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
2. ด้ านการวิจยั โดยการส่งเสริ มสนับสนุนให้
ผลิตและเผยแพร่ งานวิจยั ตามกระบวนการเท
รนส์ โมเดลเพือนําไปพัฒนาท้องถินเป็ น
สําคัญ
คณะมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที
เกียวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น
หรื อความเชียวชาญเฉพาะของหน่วยงานด้านเท
รนส์ โมเดล ในประเด็นด้านการบูรณาการกับ
การเรี ยนการสอนและการวิจยั มีผลการประเมิน
ระดับ 4.0 จากคะแนนเต็ม 5
จากการใช้แนวคิด TRENDS Model ในการ
ดําเนินงาน พบว่าสามารถดําเนินงานบรรลุตาม
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงานและเกิดผลกระทบทีเกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติหลาย
ประการ โดยเฉพาะในประเด็นทีเกียวกับ
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือนบ้าน ดังนี
1. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการเตรี ยม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. นําไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ซึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
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เกียวข้องกับเทรนส์ โมเดล
MS97.3-23คู่มือบัณฑิตนิพนธ์
MS97.3-24ตัวอย่างบัณฑิตนิพนธ์/
สารนิพนธ์
MS97.3-25 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
เทรนส์ โมเดลในการเรี ยนการสอน
หรื อการวิจยั

MS97.3-31 รายงานสรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
แนวคิด เทรนส์ โมเดล

MS97.3-41 ภาพ/ข่าวกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการเรี ยนร่ วมกับประเทศ
เพือนบ้าน
MS97.3-42 เอกสารบันทึกความเข้าใจ
(MOU: Memorandum of
Understanding) กับต่างประเทศ
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5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรื อความ
เชียวชาญเฉพาะทีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ

จากการใช้แนวคิด TRENDS Model ในการ
ดําเนินงาน พบว่า หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะที
กําหนดและได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/
หรื อนานาชาติ อาทิ
1. ผูน้ าํ ประเทศเพือนบ้านยอมรับในชือเสี ยง
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและมีการขอรับ
ปริ ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย
2. นิสิตทีเข้าร่ วมโครงการเรี ยนร่ วมกับประเทศ
เพือนบ้านได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ประเทศเพือนบ้าน
3. โครงการเรี ยนร่ วมกับประเทศเพือนบ้าน
ได้รับการยกย่องชมเชยจากสื อมวลชน
4. อาจารย์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน
งานวิจยั ตามแนวเทรนส์ โมเดล

MS97.3-51 ภาพ/ข่าวการมอบปริ ญญา
บัตรแก่ผนู ้ าํ ประเทศเพือนบ้าน
MS97.3-52 ประกาศเกียรติคุณ
โครงการเรี ยนร่ วมกับประเทศเพือน
บ้าน
MS97.3-53ภาพ/ข่าวโครงการเรี ยน
ร่ วมกับประเทศเพือนบ้านจาก
หนังสื อพิมพ์
MS97.3-54 ประกาศเกียรติคุณด้านการ
วิจยั

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ
ส่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของหน่ วยงาน :
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม
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ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
5

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ตัวบ่ งชีที 97.4 ผลการชีนํา ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาของสังคมภายในหน่ วยงาน : ด้ านจิตสาธารณะ (สมศ. 18.1)

ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตาม คณะมีผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคม
วงจรคุณภาพ
ภายในด้านจิตสาธารณะตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี
(PDCA)
 P (Plan): การวางแผนงาน คณะได้จดั ทําแผนการ
ดําเนินงานโครงการด้านจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้
นิสิต นักศึกษาเป็ นผูบ้ าํ เพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม
 D (Do): การดําเนินการตามแผน มีการดําเนินการ
โครงการดังนี
1) โครงการอ่านหนังสื อเสี ยงเพือคนตาบอด
2) โครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80
พรรษา มหาราชินี
 C (Check): การติดตามประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น โครงการต่ า งๆทัง 2
โครงการ เพือให้ได้ทราบถึงจุดเด่นรวมถึงจุดบกพร่ อง
ในการดํา เนิ น งานในแต่ ล ะครั งซึ งสามารถนํา ผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นการได้จริ งและนํา
ผลการประเมินสู่ คณะกรรมการบริ หารคณะ
 A (Act): การนําผลการประเมินมาปรับปรุง
โดยการปรับปรุ งการดําเนินงานโครงการในประเด็นการ
ประสานงานกับพืนทีและการประชาสัมพันธ์
2. บรรลุเป้ าหมายตาม โครงการด้านจิตสาธารณะสามารถดําเนินการจนบรรลุ
แผนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ เป้ าหมายตามแผนทีกําหนดไว้ทุกประการ (ร้อยละ 100)
80
ทังในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
3. เกิดประโยชน์และ
โครงการด้านจิตสาธารณะมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สร้างคุณค่าต่อคนใน คนในหน่วยงาน ดังนี
หน่วยงาน
1) คุณค่ าต่ อนิสิตนักศึกษา ช่วยสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพึงประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนทีสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
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หลักฐานอ้ างอิง
MS97.4-1 โครงการอ่านหนังสื อเสี ยง
เพือคนตาบอด
MS97.4-2 โครงการประชาอาสาปลูก
ป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
MS97.4-3 รายงานการประชุม
กรรมการบริ หารคณะฯ

MS97.4-5 รายงานผลการดําเนิน
โครงการ
MS97.4-8 รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

4. มีผลกระทบทีเกิด
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อหน่วยงาน
5.ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติ/นานาชาติ

และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ
2) คุณค่ าต่ อคณาจารย์ และบุคลากร ช่วยยกระดับคุณค่า
ทางจิตใจให้แก่คนในหน่วยงาน ในการสร้าง
จิตสํานึกสาธารณะการแบ่งปั น เสี ยสละ เห็นอกเห็น
ใจเพือนมนุษย์ ซึงเป็ นพืนฐานสําคัญของการอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
โครงการด้านจิตสาธารณะมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ MS97.4-9 รายงานผลการดําเนิน
หน่วยงานช่วยสร้างภาพลักษณ์ทีดีแก่คณะและมหาวิทยาลัย โครงการ
ในด้านการเป็ นคณะและมหาวิทยาลัยเพือบริ การชุมชน/
ท้องถินอย่างแท้จริ ง
-

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อ แก้ปั ญ หา ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ
ของสังคมภายในหน่ วยงาน : ด้านจิ ต
สาธารณะ (สมศ. 18.1)
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม
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ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
5

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ตัวบ่ งชี ที 97.5 ผลการชี นํา ป้องกัน หรือแก้ ปัญหาของสั งคมภายนอกหน่ วยงาน : ด้ านการพร้ อมรับการเป็ น
สมาชิ กสั งคมอาเซียน (สมศ. 18.2)
ชนิดของตัวบ่ งชี
: ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
คณะวิทยาการจัดการ มีบทบาทสําคัญในการชีนําป้ องกันและแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ การเตรี ยมความ
พร้อมสู่ อาเซี ยนเป็ นนโยบายสําคัญของชาติ คณะวิทยาการจัดการจึ งดําเนิ นกิ จกรรม/โครงการสื บสานโครงการต่างๆ
เพือเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนอย่างจริ งจัง และดํา เนิ นการให้เกิ ด ผลอย่า งชัด เจนได้รับการยอมรั บใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ข้ อมูลการดําเนินงาน :
เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินงานทีช่วยชีนํา ป้ องกัน หรื อ
แก้ปัญหาของสังคมภายนอกหน่วยงานด้าน
การพร้อมรับเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน โดยมี
การดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี
P: Plan การวางแผนการดําเนินงาน มีการ
ดําเนินการดังนี
1. กําหนดทิศทางการดําเนินงานตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่า “World’s
Local University” W คือ สร้างองค์
ความรู ้ระดับสากล ขยายผลสู่ทอ้ งถิน
และนานาชาติ
2. กําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครื อข่ายทางวิชาการทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ใน
ประเด็นความร่ วมมือกับสังคมอาเซียน
ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม
เป็ นสําคัญ
3. เข้าร่ วมประชุมเพือรับฟังนโยบายทิศทาง
ความร่ วมมือกับสังคมอาเซียน
4. จัดทําโครงการ กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
5. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
D: Do การดําเนินการตามแผน มีการ
ดําเนินการดังนี
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หลักฐานอ้ างอิง
MS97.5-1 โครงการเรี ยน
ภาษาอังกฤษฟรี เพือเตรี ยมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ครังที 1
MS97.5-2 แผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ : ประเด็นยุทธศาสตร์
ที 5
MS97.5-3 เอกสารการประชุม
เกียวกับความร่ วมมือกับสังคม
อาเซียน
MS97.5-4 แผนการดําเนินโครงการ
MS97.5-5 รายวิชาทีมีการบูรณา
การเข้ากับการเรี ยนการสอน
MS97.5-6 รายงานผลการวิจยั
MS97.5-7 รายชือนิสิตทีเข้าร่ วม
โครงการเรี ยนร่ วมเรี ยนรายวิชา
ศึกษาทัวไปกับนิสิตใน
มหาวิทยาลัยประเทศเพือนบ้าน
MS97.5-8 ผลการประเมิน
โครงการเรี ยนภาษาอังกฤษฟรี ฯ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

1. จัดโครงการเรี ยนภาษาอังกฤษฟรี เพือ
เตรี ยมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ครังที 1
2. นํากระบวนการในการทําโครงการฯ มา
บูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน
3. บูรณาการโครงการฯ เข้ากับการทํางาน
วิจยั
4. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่ วมโครงการเรี ยน
ร่ วมรายวิชาศึกษาทัวไปกับนิสิตใน
มหาวิทยาลัยประเทศเพือนบ้าน ซึงเป็ น
โครงการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กับสํานักวิเทศ
สัมพันธ์และภาษา
C: Check การติดตามประเมินผล มีการ
ดําเนินการดังนี
1.จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินโครงการ
เรี ยนภาษาอังกฤษฯ
2. ทําการประเมินผลโครงการ
3. จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินโครงการ
เสนอต่อผูบ้ ริ หารคณะฯ
4. นําเสนอผลงานวิจยั
A: Act การนําผลการประเมินมาปรับปรุง มี
การดําเนินการดังนี
1. มีการนําเทคนิควิธีการสอนหรื อการอบรม
ภาษาอังกฤษของโครงการมาปรับใช้
สําหรับการสอนในรายวิชาทางด้าน
ภาษาต่างประเทศของคณะ โดยระบุไว้
ในแนวการเรี ยนการสอน
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ตากว่
ํ าร้อย คณะวิทยการจัดการมีการประเมินผลตามที
ละ 80
ระบุไว้ในแผนฯ พบว่าสามารถบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนได้สูงกว่าร้อยละ 80 วค.
97.5(2)
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน
ชีวติ หรื อการประกอบอาชีพได้ดงั นี
1. สามารถสื อสารภาษาอังกฤษพืนฐานได้
สําหรั บ ผูท้ ี เข้าร่ วมอบรมไม่เคยสื อสารเป็ น
144

วค.97.5-9 สรุ ปผลโครงการเรี ยน
ภาษาอังกฤษฟรี ฯ

MS97.5-10 รายงานการสํารวจผล
การนําไปใช้ประโยชน์หลังจากเข้า
ร่ วมโครงการ

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ภาษาอังกฤษมาก่อน
2. สําหรับผูท้ ี มีพืนฐานความรู ้ภาษาอังกฤษ
ทางด้านทักษะการพูดแต่ยงั พูดผิดโครงสร้าง
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม ส า ม า ร ถ พู ด ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว
4. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์และสร้าง โครงการดังกล่าวก่อให้เกิ ดผลกระทบที เกิ ด
คุณค่าต่อชุมชนหรื อสังคม
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาการ
ดังนี
1. สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในด้าน
การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การเป็ นสมาชิ ก
สังคมอาเซียน
2. สร้างชือเสี ยงเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะวิทยาการ
จัดการ
3. ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมบางท่านสามารถนําทักษะ
ภาษาอังกฤษมาใช้สอนนักเรี ยนได้
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรื อ นิ สิ ต ได้รั บ เกี ย รติ บัต รยกย่อ งจากประเทศ
นานาชาติ
เพือนบ้านทีเข้าร่ วมโครงการ
การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี
97.5 ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหา
ของสังคมภายนอกหน่วยงาน : ด้านการ
พร้อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน
(สมศ. 18.2)

หน่ วยวัด
เป้ าหมาย
ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัตทิ ดีี /นวัตกรรม
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MS97.5-11 รายงานการสํารวจผล
การนําไปใช้ประโยชน์หลังจากเข้า
ร่ วมโครงการ

MS97.5-12 เกียรติบตั รจาก
ประเทศเพือนบ้าน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนนทีได้
5

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

องค์ประกอบที 98 องค์ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
หลักการ
เพือรองรับสังคมในศตวรรษที 21 ซึงประชาชนมีการเชือมโยงประสาน เกือกูลแลกเปลียน ทังองค์ความรู ้
ทรัพยากร วิถีชีวติ ศิลปวัมนธรรม การเตรี ยมความพร้อมให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะทางภาษาด้านต่างประเทศ เป็ นสิ งสําคัญเป็ น
อย่างยิง
ตัวบ่งชีจํานวน 1 ตัวบ่งชี คือ
98.1 ร้อยละของนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู ้ความรู ้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
(ก.พ.ร. 3)
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รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ตัวบ่ งชี ที 98.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีสอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ ความสามารถด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ (ก.พ.ร. 3)
ชนิดของตัวบ่ งชี : ผลผลิต กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี :
พิจารณาความสําเร็ จจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ซึงสถาบันอุดมศึกษาต้อง
กรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดนีในระบบ CHE QA Online เพิมเติมจากตัวบ่งชีของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก ทุกชันปี ทีลงทะเบียนเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทังในและนอกสถานทีตัง
เกณฑ์ การทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทีกําหนด และระดับที
ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรื อเทียบเท่า
ภาษาต่ างประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายทีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 (จีน
ญีปุ่ น เกาหลีใต้)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
จํานวนนิสิตนักศึกษาทีสอบผ่านรายวิชาภาษาต่ างประเทศ ปี การศึกษา 2555
คณะ
4

ชือคณะ
วิทยาการจัดการ

4
4
4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

PROGRAMCODENAME
นิเทศศาสตร์ (การ
ประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)
อุตสาหกรรมท่องเทียว
อุตสาหกรรมท่องเทียว (ธุรกิจ
ท่องเทียว)
อุตสาหกรรมท่องเทียว (ธุรกิจ
ท่องเทียว)
อุตสาหกรรมท่องเทียว (ธุรกิจ
ท่องเทียว)
การจัดการการท่องเทียวและ
อุตสาหกรรมบริ การ
การจัดการการท่องเทียวและ
อุตสาหกรรมบริ การ
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กลุม่ วิชา
อังกฤษ

>C
2

ร้อยละ
40.00

<C
3

เข้าสอบ
5

อังกฤษ
อังกฤษ
จีนกลาง
ญีปุ่ น

7
6
0
6

41.18
50.00
0.00
60.00

10
6
1
4

17
12
1
10

จีนกลาง

6

35.29

11

17

อังกฤษ

5

41.67

7

12

เกาหลี

8

24.24

25

33

อังกฤษ

158

69.91

68

226

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4
4
4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4
4
4
4
4
4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4
4
4
4
4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

การจัดการการท่องเทียวและ
อุตสาหกรรมบริ การ
การจัดการการท่องเทียวและ
อุตสาหกรรมบริ การ
การท่องเทียว
การท่องเทียว
การบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
การบริ หารธุรกิจ (การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์)
การบริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
การบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์และ
ปฏิบตั ิการ
การจัดการโลจิสติกส์และ
ปฏิบตั ิการ
การจัดการโลจิสติกส์และ
ปฏิบตั ิการ
การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
การบัญชี
นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการโฆษณา
นิเทศศาสตร์-วิชาเอกการ
ประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์-วิชาเอกวารสาร
ศาสตร์
นิเทศศาสตร์-วิชาเอกวารสาร
ศาสตร์
นิเทศศาสตร์-วิชาเอก
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จีนกลาง

227

55.91

179

406

ญีปุ่ น

30

34.09

58

88

ญีปุ่ น
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ

1
105
2
9

100.00
38.89
40.00
37.50

0
165
3
15

1
270
5
24

อังกฤษ
อังกฤษ

1
16

50.00
57.14

1
12

2
28

อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
เกาหลี
อังกฤษ
อังกฤษ
เกาหลี

17
220
249
0
289
8
0

42.50
49.89
40.42
0.00
48.25
24.24
0.00

23
221
367
1
310
25
1

40
441
616
1
599
33
1

จีนกลาง

0

0.00

3

3

อังกฤษ

74

66.67

37

111

อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
จีนกลาง
อังกฤษ
อังกฤษ

54
83
336
1
170
111

100.00
43.92
63.76
16.67
49.85
73.03

0
106
191
5
171
41

54
189
527
6
341
152

เกาหลี

5

62.50

3

8

อังกฤษ

26

86.67

4

30

ญีปุ่ น

0

0.00

1

1

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

4

วิทยาการจัดการ

4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4
4

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

4

วิทยาการจัดการ

วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์
นิเทศศาสตร์-วิชาเอก
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์และการ
สื อสารองค์การ
การสื อสารมวลชน (ภาพยนตร์
และมัลติมีเดีย)
การสื อสารมวลชน (สร้างสรรค์
และผลิตรายการวิทยุ)
การสื อสารมวลชน (สร้างสรรค์
และผลิตรายการโทรทัศน์)
การสื อสารมวลชน (ผูป้ ระกาศ
และการแสดง)
การสื อสารมวลชน (ข่าวและการ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์
บริ หารธุรกิจ วิชาเอกการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
บริ หารธุรกิจ วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ วิชาเอกการ
จัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ
รวมสุทธิ

อังกฤษ

370

73.41

134

504

อังกฤษ
อังกฤษ

101
27

28.13
34.18

258
52

359
79

อังกฤษ

9

42.86

12

21

อังกฤษ

6

7.69

72

78

อังกฤษ

21

20.00

84

105

อังกฤษ

1

2.78

35

36

อังกฤษ

8

36.36

14

22

อังกฤษ
อังกฤษ

3
155

10.00
96.27

27
6

30
161

อังกฤษ

1

100.00

0

1

อังกฤษ

19

90.48

2

21

2953

51.5

2776

5729

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน :
ตัวบ่ งชี/ข้ อมูลพืนฐานประกอบตัวบ่ งชี หน่ วยวัด
98.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีสอบผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ
การทดสอบความรู้ ความสามารถด้ า น
ภาษาต่ างประเทศ

เป้ าหมาย
80 %

การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมาย :
 สูงกว่าเป้ าหมาย  เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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ผลการดําเนินงาน
51.5%

 ตํากว่าเป้ าหมาย

คะแนนทีได้
3.21

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง
จากผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี สามารถสรุ ปผลการประเมินโดยในภาพรวมโดยจําแนกออกเป็ น 5 มิติ
คือ 1) สรุ ปผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ 2) สรุ ปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
3) สรุ ปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา 4) สรุ ปผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริ หาร
จัดการ 5) สรุ ปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ในการสรุ ปผลการประเมินตนเอง ได้กาํ หนดค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี
คะแนน
0.00-1.00
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ความหมาย
การดําเนินงานต้องปรับปรุ งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดําเนินระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ในส่วนของการนําเสนอสรุ ปผลการประเมินตนเอง จําแนกการนําเสนอในรู ปแบบของตารางออกเป็ น 8 ตาราง
(ตาราง ส 1- ส 8) ดังนี
1. ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่งชี)
2. ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่งชี)
3. ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (เฉพาะตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ.)
4. ตาราง ส 4 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา (เฉพาะตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายในของ สกอ.)
5. ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ (เฉพาะตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ.)
6. ตาราง ส 6 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา (เฉพาะตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ.)
7. ตาราง ส 7 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
150

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

8. ตาราง ส 8 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีอัตลักษณ์
ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชีตามองค์ ประกอบคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่ งชี)
ตัวบ่ งชีคุณภาพ
เป้ าหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน
1) 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
7
7
2) 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หาร
4
4
หลักสูตร
3) 2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
15
15.6
4) 2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
50
31.25
5) 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
5
5
สนับสนุน
6) 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
6
6
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
7) 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
5
5
8) 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
4
4
เรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
9) 2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้าง
4
4
คุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา
10) 2.9 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ งานทําหรื อประกอบ
4.849
อาชี พอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
11) 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(สมศ. 2)
12) 2.11 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
โทที ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ (สมศ. 3)
13) 2.12 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
เอกที ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ (สมศ. 4)
14) 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การ
6
6
ด้านข้อมูลข่าวสาร
15) 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรม
5
5
นักศึกษา
16) 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องาน
7
7
สร้างสรรค์
17) 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จาก
4
4
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
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คะแนน
ระดับ
4
ดี
ดี
4
3.20
2.44
4
4
3
4
4
4.849

4
4
4
4

พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตัวบ่ งชีคุณภาพ
18) 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
19) 4.4 งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ทีได้ รับการ
ตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่
(สมศ.5)
20) 4.5 งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ทีนําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)
21) 4.6 ผลงานวิชาการที รั บการรั บรองคุณภาพ (สม
ศ. 7)
22) 5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่
สังคม
23) 5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
24) 5.3 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการ
ให้ บริ การวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนและการวิจัย (สมศ. 8)
25) 5.4 การเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนหรื อองค์ กรภายนอก (สมศ. 9)
26) 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
27) 6.2 การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 10)
28) 6.3 การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11)
29) 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
30) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู ้
31) 7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและการ
ตัดสิ นใจ
32) 7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง
33) 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีของสภา
สถาบัน (สมศ.12)
34) 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริ หาร
สถาบัน (สมศ.13)

เป้ าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

5

5.27

ประเมินตนเอง
คะแนน
ระดับ
ดีมาก
5

3

0.88

0.88

20

37.5

5

6

3.9

1.95

4

4

4

5

5

5

ต้ อง
ปรับปรุง
ด่ วน
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้

30

18

3

5

5

5

6

4

4

5

4

4

4

4

4

7

7

5

4

4

4

5

4

4

5

4

4

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

คณะไมตองดําเนินการ
4.20
152

4.55

5

ดีมาก

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2555
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ตัวบ่ งชีคุณภาพ

เป้ าหมาย

35) 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
36) 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
37) 97.1 ผลการพัฒนาสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (การ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม) (สมศ.16.1)
38) 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)(สมศ16.2)
39) 97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที
ส่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน
(TRENDS Model หรื อ World Class Quality
University)(สมศ.17)
40) 97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที 1 (การส่ งเสริ มจิ ตสาธารณะ)
(สมศ.18.1)
41) 97.5 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที 2 (การเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซี ยน) (สมศ.18.2)
42) 98.1 ร้ อยละของนักศึกษาที สอบผ่ านเกณฑ์ การ
ทดสอบความรู้ ความสามารถด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ (ก.พ.ร. 4.1.3)
รวมเฉลีย 38 ตัวบ่ งชี

7

ผลการ
ดําเนินงาน
7

ประเมินตนเอง
คะแนน
ระดับ
5
ดีมาก
ดีมาก
5

9

9

5

5

5

4.51

4.71

4.71

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

5

5
ดีมาก

5

5

5
ดีมาก

5

5

5
พอใช้

80

51.5

3.21
4.05

ดี

จากตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ จํานวน 31 ตัวบ่งชี พบว่า
ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมมีผลการดําเนินงานในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลีย 3.09)
เมื อพิ จ ารณาตามระดับ ผลการประเมิ น ตนเองอาจจํา แนกออกได้เ ป็ น 5 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย กลุ่ ม ที มี ก าร
ดําเนิ นงานในระดับดี ม าก กลุ่ม ที มี ก ารดําเนิ นงานในระดับดี กลุ่ มที มี การดําเนิ นงานในระดับพอใช้ กลุ่มที มี การ
ดําเนินงานในระดับต้องปรับปรุ ง และกลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับต้องปรับปรุ งด่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. กลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับดีมาก มีจาํ นวนทังสิ น 8 ตัวบ่งชี ดังต่อไปนี
1) ตัวบ่งชีที 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2) ตัวบ่งชีที 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
3) ตัวบ่งชีที 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
4) ตัวบ่งชีที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
5) ตัวบ่งชีที 5.3 ผลการนําความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอนและการวิจยั
6) ตัวบ่งชีที 5.4 การเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก
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7) ตัวบ่งชีที 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)
8) ตัวบ่ งชี ที 97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 1 (การส่ งเสริ มจิ ต
สาธารณะ)
2. กลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับดี มีจาํ นวนทังสิ น 10 ตัวบ่งชี ดังต่อไปนี
1) ตัวบ่งชีที 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2) ตัวบ่งชีที 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
3) ตัวบ่งชีที 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
4) ตัวบ่งชีที 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5) ตัวบ่งชีที 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
6) ตัวบ่งชีที 5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
7) ตัวบ่งชีที 5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
8) ตัวบ่งชีที 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
9) ตัวบ่งชีที 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
10) ตัวบ่งชีที 97.5 ผลการชีนํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 2 (การเตรี ยมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน)
3. กลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับพอใช้ มีจาํ นวนทังสิ น 4 ตัวบ่งชี ดังต่อไปนี
1) ตัวบ่งชีที 2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมทีจัดให้กบั นักศึกษา
2) ตัวบ่งชีที 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
3) ตัวบ่งชีที 6.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4) ตัวบ่งชีที 7.4 ระบบบริ หารความเสี ยง
4. กลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับต้ องปรับปรุง มีจาํ นวนทังสิ น 2 ตัวบ่งชี ดังต่อไปนี
1) ตัวบ่งชีที 97.1 ผลการพัฒนาสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)
2) ตัวบ่งชีที 97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(TRENDS Model หรื อ World Class Quality University)
5. กลุ่มทีมีการดําเนินงานในระดับต้ องปรับปรุงด่ วน มีจาํ นวนทังสิ น 7 ตัวบ่งชี ดังต่อไปนี
1) ตัวบ่งชีที 2.2 อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2) ตัวบ่งชีที 2.3 อาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
3) ตัวบ่งชีที 4.4 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
4) ตัวบ่งชีที 4.5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
5) ตัวบ่งชีที 4.6 ผลงานวิชาการทีรับการรับรองคุณภาพ
6) ตัวบ่งชีที 7.6 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถาบัน
7) ตัวบ่งชีที 98.1 ร้อยละของนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู ้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบคุณภาพ (รวมทุกตัวบ่ งชี)
องค์ ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลีย
I-Input
P-Process
O-Output
ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ
ผลผลิต
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
4
และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
3.21
3.75
4.42
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
5
4
2.61
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
4.5
4
องค์ ป ระกอบที 6 การทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลปะและ
4
4
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
4
5
องค์ประกอบที 8 การเงิน
5
องค์ ป ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกั น
5
คุณภาพ
องค์ ประกอบที 97 องค์ ประกอบตามอัตลักษณ์
4.94
องค์ ประกอบที 98 องค์ ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
3.4
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกองค์ประกอบ
3.66
4.11
4.11
ระดับผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี

รวม

ผลการ
ประเมิน

4

ดี

3.721
4
3.47
4.25
4

ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

4.2
5
5

ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.94
3.4
4.06
ดี

ดีมาก
พอใช้

จากตาราง ส 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ พบว่า ผลการดําเนิ นงานโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับพอใช้ (คะแนนเฉลีย 3.09) และเมือพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า มีผลการดําเนิ นงานในระดับดี 4
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 1 ด้านปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ องค์ประกอบที 3 ด้าน
กิ จกรรมพัฒนานิ สิตนักศึ กษา องค์ประกอบที 9 ด้านระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ และองค์ประกอบที 97
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
องค์ประกอบทีมีผลการดําเนินงานในระดับปรับปรุ ง 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 4 การวิจยั
สําหรับที มีผลการดําเนิ นงานในระดับปรับปรุ งด่วน มี 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 98 องค์ประกอบ
สํานักงาน ก.พ.ร. (คะแนนเฉลีย 0.00)
เมือพิจารณาตามปั จจัยนําเข้า (I : Input) กระบวนการ (P : Process) และผลผลิต (O : Output) พบว่าด้าน
กระบวนการมีผลการดําเนินงานในระดับดี (คะแนนเฉลีย 4.04)
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบคุณภาพ
(เฉพาะตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.)
องค์ ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลีย
OI-Input
P-Process
Output
ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ
ผลผลิต
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
4
และ แผนดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
3.21
3.75
4
องค์ ป ระกอบที 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
4
นักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
5
4
องค์ประกอบที 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
4
องค์ ป ระกอบที 6 การทํ า นุ บ ํ า รุ งศิ ล ปะและ
4
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
5
องค์ป ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกัน
5
คุณภาพ
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกองค์ประกอบ
3.66
4.11
4
ดี
ดี
ดี
ระดับผลการประเมิน

ผลการ
ประเมิน
รวม
4

ดี

3.58
4

ดี
ดี

4.33
4
4

ดี
ดี
ดี

5
5

ดีมาก
ดีมาก

4.02
ดี

จากตาราง ส 3 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ พบว่า ผลการดําเนิ นงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี ย 3.61) และเมื อพิ จารณาตามองค์ประกอบ พบว่า มี ผลการดําเนิ นงานในระดับดี 5
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 1 ด้านปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ องค์ประกอบที 3 ด้าน
กิจกรรมพัฒนานิ สิตนักศึกษา องค์ประกอบที 4 ด้านการวิจยั องค์ประกอบที 5 ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม และ
องค์ประกอบที 9 ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เมือพิจารณาตามปั จจัยนําเข้า (I : Input) กระบวนการ (P : Process) และผลผลิต (O : Output) พบว่าด้าน
กระบวนการมีผลการดําเนินงานในระดับดี ด้านผลผลิตมีผลการดําเนินงานในระดับพอใช้ ส่วนด้านปั จจัยนําเข้ามีผลการ
ดําเนินงานในระดับปรับปรุ ง
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.)
มาตรฐาน
คะแนนการประเมินเฉลีย
ผลการ
ประเมิน
P-Process
OI-Input
กระบวนกา Output รวม
ปัจจัยนําเข้ า
ร
ผลผลิต
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
4
ดี
4
2. มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริ หารการ
4.28
ดี
4.28
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา
3.66
4
ดี
3.89
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และ
4
ดี
4
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมาตรฐาน
3.66
4.11
4
4.02
ดี
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
จากตาราง ส 4 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา 3 มาตรฐาน พบว่า ผลการดําเนิ นงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี ย 3.61) และเมื อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่ามี ผลการดําเนิ นงานในระดับดี 3
มาตรฐาน
โดยมาตรฐานทีได้คะแนนน้อยทีสุดคือ มาตรฐานที 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
เมือพิจารณาตามปั จจัยนําเข้า (I : Input) กระบวนการ (P : Process) และผลผลิต (O : Output) พบว่าด้าน
กระบวนการมีผลการดําเนินงานในระดับดี ส่วนด้านปั จจัยนําเข้ามีผลการดําเนินงานในระดับปรับปรุ งด่วน

1.
2.
3.
4.

ตาราง ส 5 ผลการประเมินตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
(เฉพาะตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.)
มุมมองด้ านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลีย
I
P
O
ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ ผลผลิต
ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4
4
ด้านกระบวนการภายใน
4
4.22
ด้านการเงิน
5
5
ด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
2.82
4
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมุมมอง
3.66
4.16
4
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
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รวม
4
4.2
5
3.41
4.07
ดี

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
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จากตาราง ส 5 ผลการประเมิ นตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ 4 ด้าน พบว่า ผลการดําเนิ นงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับที ดี (คะแนนเฉลีย 3.61) เมือพิจารณาในมุมมองด้านต่างๆ พบว่ามีผลการดําเนิ นงานในระดับดี มาก 1
ด้าน คือ ด้านการเงิน สําหรับด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และด้านกระบวนการภายใน มีผลการดําเนิ นงานใน
ระดับดี ส่วนด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม มีผลการดําเนินงานในระดับต้องปรับปรุ ง
เมือพิจารณาตามปั จจัยนําเข้า (I : Input) กระบวนการ (P : Process) และผลผลิต (O : Output) พบว่าด้าน
กระบวนการ มีผลการดําเนินงานในระดับดี ส่วนด้านปั จจัยนําเข้ามีผลการดําเนินงานในระดับปรับปรุ ง
ตาราง ส 6 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
(เฉพาะตัวบ่ งชีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.)
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลีย
ผลการ
ประเมิน
P
O
I
กระบวนกา ผลผลิต
รวม
ปัจจัยนําเข้ า
ร
1. มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
4
ดี
4
(2) ด้านวิชาการ
2.82
3.66
3.32
พอใช้
(3) ด้านการเงิน
ดีมาก
5
5
(4) ด้านการบริ หารจัดการ
ดี
4.16
4.16
ดี
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของมาตรฐานที 1
3.21
4.1
3.89
2. มาตรฐานด้ านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ดี
4
4
4
(2) ด้านการวิจยั
ดี
5
4
4.33
(3) ด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
ดี
4.5
4.5
(4) ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ดี
4
ดี
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของมาตรฐานที 2
5
4.12
4
4.2
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชีของทุกมาตรฐาน
3.66
4.11
4
3.85
ดี
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
จากตาราง ส 6 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา 2 มาตรฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการ
ดําเนิ นงานอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลีย 3.61) เมือพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที 1 ด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษามีผลการดําเนินงาน ในระดับพอใช้ สําหรับมาตรฐานที 2 ด้านการดําเนิ นการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับดี
เมือพิจารณาตามปั จจัยนําเข้า (I : Input) กระบวนการ (P : Process) และผลผลิต (O : Output) พบว่าด้าน
กระบวนการ มีผลการดําเนินงานในระดับดี ส่วนด้านปั จจัยนําเข้ามีผลการดําเนินงานในระดับปรับปรุ ง
เมือพิจารณารายตัวบ่งชีในแต่ละมาตรฐาน มีขอ้ ค้นพบ ดังนี
ผลการดําเนิ นงานในระดับดี มาก จํานวน 4 ตัวบ่งชี คือ ตัวบ่งชีที 5.3 ผลการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การให้บริ การวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั ตัวบ่งชีที 5.4 การเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความ
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เข้ม แข็ง ของชุ ม ชนหรื อ องค์ก รภายนอก ตัว บ่ ง ชี ที 97.2 ผลการพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้เ กิ ด อัต ลัก ษณ์ (การทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม) และตัวบ่งชี ที 97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที 1 (การส่ งเสริ มจิ ต
สาธารณะ)
สําหรับตัวบ่งชี ที มีปัญหา เนื องจากมีระดับคะแนนอยู่ในระดับปรับปรุ งด่วน มี 4 ตัวบ่ งชี คือ ตัวบ่งชี ที 4.4
งานวิจัยหรื องานสร้ า งสรรค์ทีได้รั บการตี พิมพ์หรื อเผยแพร่ ตัว บ่ ง ชี ที 4.5 งานวิจัยหรื องานสร้ า งสรรค์ทีนําไปใช้
ประโยชน์ ตัวบ่งชีที 4.6 ผลงานวิชาการทีรับการรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชีที 7.6 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของผูบ้ ริ หาร
สถาบัน

ตาราง ส 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่ งชีอัตลักษณ์
ตัวบ่ งชีคุณภาพ
เป้ าหมาย
1) 97.1 ผลการพัฒนาสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม) (สมศ.16.1)
2) 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม)(สมศ16.2)
3) 97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที ส่ งผล
สะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน (TRENDS Model
หรื อ World Class Quality University)(สมศ.17)
4) 97.4 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที 1 (การส่ งเสริ มจิ ตสาธารณะ) (สมศ.
18.1)
5) 97.5 ผลการชี นํา ป้ องกัน หรื อแก้ ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที 2 (การเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคม
อาเซี ยน) (สมศ.18.2)
รวมเฉลีย

5

ผลการ
ดําเนินงาน
5

ประเมินตนเอง
คะแนน
ระดับ
5
ดีมาก

4.51

4.71

4.71

ดีมาก

5

5

5

ดีมาก

5

5

5

ดีมาก

5

5

5

ดีมาก

4.90

4.94

4.91

จากตาราง ส 8 ผลการประเมินตามตัวบ่งชีอัตลักษณ์ 5 ตัวบ่งชี พบว่า โดยภาพรวมมีผลการดําเนิ นงานอยูใ่ น
ระดับดี (คะแนนเฉลีย 3.58) และเมือพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี พบว่า มีผลการดําเนิ นงานในระดับดี มาก 1 ตัวบ่งชี คือ
ตัวบ่งชีที 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ (การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม)
โดยตัวบ่ งชี ที มี ผลการดําเนิ นงานในระดับ ปรับปรุ งมี จาํ นวน 2 ตัวบ่ งชี คื อ ตัวบ่ งชี ที 97.1 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ และตัวบ่งชีที 97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(TRENDS Model หรื อ World Class Quality University)
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