รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ของ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2554
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
21 พฤษภาคม 2555

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป คณะ วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตในการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและเพื่อประเมินผล
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2555
รายงานฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส่วน
ที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใ น ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้ว ย องค์ประกอบที่ 2 จานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ที่ 3 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 จานวน 2 ตัว
บ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 6 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 9 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่
3 สรุปผลการประเมินตนเอง
การประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2555 นี้ จะเป็นการส่งเสริมให้สาขา วิชาการ
จัดการทั่วไปได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการนาผลการประเมิน
ไปวางแผนพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานต่อไป
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ)
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชา
- ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
- ปรัชญาของหลักสูตร
- คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา
- สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้งของสาขาวิชา
- บุคลากร/นักศึกษา
- ครุภัณฑ์ประจาสาขาวิชา
- งบประมาณ (โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา)
- โครงสร้างการบริหารงานของสาขาวิชา
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
- องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
- องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
- องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเอง

ภาคผนวก

ก
ข
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
7
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9
26
33
43
48
51
57
59

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสาขาวิชา
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชา
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชา
ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เริ่มเปิดสอนครั้งแรก ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2528 ดาเนินการเปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป (ศศ.บ. การจัดการทั่วไป) สาหรับ
นักศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) สอนในวันเสาร์ -อาทิตย์
โดยสังกัดภาควิชา การบริหารธุรกิจและรัฐกิจ และนับเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยครูหมู่ บ้านจอมบึงที่
เปิดสอนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ซึง่ ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในวิทยาลัยครูหมูบ้านจอมบึง เป็นไปตามอนุวัต มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่กาหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจให้การศึกษาสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไปตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชา การบริหารธุรกิจและรัฐกิจ เป็น
ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ต่อมาปีการศึกษา 2531 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ .บ. (การจัดการทั่วไป) สาหรับนักศึกษาภาคปกติ โดยสังกัดภาค
วิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์
ในปีการศึกษา 2533 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เพื่อให้เปิดบริการด้านการ
สอนหลากหลายศาสตร์ มีความเป็นสากลและสามารถพัฒนาสังคม จึงมีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการให ม่ แบ่งออกเป็น 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ
และสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี และภาควิชาการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ จัดการศึกษา 6
หลักสูตร คือ อนุปริญญาการจัดการสานักงาน หลักสูตร
อนุปริญญาวารสารและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอนุปริญญาการจัดการทั่วไป 4 ปี และ
หลักสูตรปริญญาตรีการจัดการทั่วไป 2 ปีหลังอนุปริญญา
ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็นชื่อ สถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสภา
สถาบันราชภัฏ และมีการแบ่งหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอม บึง
เป็น 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา
การตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สาหรับ
หน่วยงานสนับสนุนในคณะคือ สานักงานเลขานุการคณะ และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี
การศึกษา 2541 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานคณะ โดยเปลี่ยนจากการบริหารแบบภาควิชา
มาเป็นโปรแกรมวิชา
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547 มีผลบังคับใช้
และมีประกาศการแบ่งส่วนราชการ จึงทาให้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏ เป็นมหา วิทยาลัย
ราชภัฏและได้เปิดสอนจานวน 8 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) หลักสูตร
บริหารธุรกิจ (การบัญชี )
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) หลักสูตรศิลปศาสต ร์บัณฑิต (นิเทศ
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ศาสตร์ ) หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรจานวน 5 คน มี
นักศึกษาภาคปกติจานวน 101 คน นักศึกษาภาคพิเศษจานวน 219 คน(ฝ่ายทะเบียน, วันที่ 1
พฤษภาคม 2556)
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดหลักการจัดการที่ดี(Good Governance)
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา
1. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ และสามารถปฏิบัติงานทางด้านการจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีและ
สามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากล
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้การวิจัยทางธุรกิจใช้ในการปฏิบัติงานได้
5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ
สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้งของสาขาวิชา
อาคาร 11 คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150

บุคลากร/นักศึกษา
จานวนอาจารย์ประจาสาขาวิชา (หลักสูตร)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางนงลักษณ์ เพิ่มชาติ
นายประเมิล อินทพิบูลย์
นางสาวบุญศรี หวังคุณธรรม
นายอภิเชษฐ์ ขาเลิศ
นายปิรันธ์ ชิณโชติ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ค.อ.ม.
บธ.ม.
กศ.ม.
บธ.ม.
MSIEC

ธุรกิจอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ
การจัดการสารสนเทศ
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จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1-4 ปีการศึกษา 2556 และจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดการลงทะเบียน (ภาคปกติ)
ที่

สาขาวิชา

1 การจัดการทั่วไป
รวม
ครุภัณฑ์ของสาขาวิชา
เครื่องคอมพิวเตอร์ note book
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
เครื่อง LCD
กล้องบันทึกวิดีโอ
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
ห้องปฏิบัติการจาลอง

1

2

3

4

มากกว่า4ปี

43

27

10

21

-

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2555)
ชื่อครุภัณฑ์

FTESของ
คณะ
67.17

จานวน
7 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 ห้อง

งบประมาณ (โครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา)
ในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 246,880 บาท ได้แก่
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
แผนงาน
1 วัสดุฝึกปฏิบัตินักศึกษาการจัดการทั่วไป(ปกติ)
16,640 รหัส 4002204
2 วัสดุฝึกปฏิบัตินักศึกษาการจัดการทั่วไป(พิเศษ)
13,990 รหัส 4002204
3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
6,490 รหัส 4002204
ท่องเที่ยว
4 การนาและมนุษยสัมพันธ์เพื่อบุคลิกภาพ
63,380 รหัส 4002204
5 ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุรกิจ
10,500 รหัส 4002204
6 การพัฒนาอาชีพอิสระ
6,000 รหัส 4002204
7 ผลิตบัณฑิตการพัฒนาทักษะวิชาการ เรื่องการ
20,000 รหัส 4002204
เขียนแผนธุรกิจ
8 การอบรมปฏิบัติการใช้เครื่องคานวณ
13,970 รหัส 4002204
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

96,000 รหัส 4001314
246,880

โครงสร้างการบริหารของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ประเมิล อินทพิบูลย์
กรรมการ

อ.ปิรันธ์ ชิณโชติ
กรรมการ

อ.บุญศรี หวังคุณธรรม
กรรมการ

อ.อภิเชษฐ์ ขาเลิศ
กรรมการและเลขานุการ

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
เพื่อให้ภารกิจในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สาขาวิชาจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)

พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ
โดยกาหนดนโยบาย เกณฑ์/
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
1. ปัจจัยนาเข้า
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต

พัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยตนเองและ
รายงานการดาเนินงานตาม
เกณฑ์/มาตรฐาน ตัวชี้วัด โดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้การปฏิบัติตาม/
มาตรฐานตัวชี้วัด

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

-พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน
สาขาวิชาและสนับสนุนส่งเสริมให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสาขาวิชาโดย
- การประเมินคุณภาพภายใน
- จัดทากรอบการประเมิน
- เครื่องมือการประเมิน
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แผนภาพที่ 1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของสาขาวิชาจะ
ประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าทีความรั
่ บผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพ จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสาเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการ
กากับดูแลตนเอง(Self-regulation system) ในระดับบุคคลสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ(Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสาขาวิชา คณะ
และมหาวิทยาลัย ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกัน
คุณภาพ ซึ่งได้แก่ การกาหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่าง ๆวิธีการที่
ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงานการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของ
การสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่สาขาวิชา การประเมินะจใช้วิธีการศึกษาตนเอง (External Peer Review)
และการใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม(Performance Indicators)
สาขาวิชา จะใช้ทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนาปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและกาหนด
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต สาหรับสาขาวิชา จะเน้นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาจึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ บัณฑิตที่มีลักษณะอัน
พึงประสงค์และเพื่อให้สาขาวิชาเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้มาตรการเร่งรัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพ
โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่าง
มีคุณภาพในการดาเนินงานควบคุมคุณาภพ
การควบคุมคุณภาพของสาขาวิชาด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพที่มุ่งหวังการมีส่วนร่วมของทุกคนในสาขาวิ
ๆ
ชาในการดาเนินงานตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอน
ดังนี้
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1. การวางแผน(Plan) สาขาวิชาต้องวางแผนและสามารถดาเนินการให้บรรลุตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึง่ มีกรอบตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทาแผนและ
เครื่องมือตัดสินใจสอดคล้องและตอบสนองการดาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสาคัญ
2. การดาเนินงานตามแผน (Do) สาขาวิชาต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของ
สาขาวิชาให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้ว างไว้ โดยอาศัยการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้
ตามแผน
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
สาขาวิชาต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาเนินงาน และเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่
เพราะเหตุใด
4. การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและ
ประเมินแล้วต้องนาผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลการดาเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึง
จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
(แผนพัฒนาสาขาวิชา)
องค์ประกอบที่
2 การผลิตบัณฑิต

4 การวิจัย
5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

6 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง

สิ่งที่ปรับปรุง

- ควรมีขั้นตอนของระบบและกลไกที่ชัดเจน - มีการจัดวางระบบและกลไกด้าน
การผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนโดยการ
จัดทาแผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี
และจัดให้มีคณะกรรมการกากับ
ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วาง
- อาจารย์ของสาขาไม่มีวุฒิปริญญาเอก
ไว้
- มีผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามความต้องการขอองสาขาและ
คณะ จานวน 2 คน
- งานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชามีน้อย
- อาจารย์ในสาขามีความสนใจใน
การทาวิจัยเพิ่มขึ้น
- ช่วงเวลาในการบริการทางวิชาการของ
- สาขาวิชามีโครงการบริการทาง
สาขาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
วิชาการแก่ชุมชนโดยกาหนด
ประเมินตนเอง
ช่วงเวลาในการดาเนินการให้
- ควรนาความรู้จากการบริการวิชาการมา สอดคล้องกับเวลาของการประเมิน
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการ
- สาขาวิชามีโครงการบริการทาง
วิจัย
วิชาการแก่ชุมชนที่บูรณาการต่อการ
เรียนการสอนและสามารถต่อยอดสู่
งานวิจัย
- สาขาวิชาควรมีแผนและโครงการในการ - สาขาวิชามีระบบและกลไกในการ
ทานุบารุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก่
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ให้กับนักศึกษาโดยบูรณาการกับรายวิชา
ต่าง ๆ

นักศึกษาและสนับสนุนให้มีการ
ดาเนินการตามระบบ

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ได้จัดทารายงานเป็นรายองค์ประกอบโดยได้
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผันแปรตามจุดเน้น
ของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ทั่วไป ตัวบ่งชี้และเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งสถาบันได้เลือก
ตามจุดเน้นของสถาบันในกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้คุณภาพ ดังนี้
เป้าหมาย
ชนิดตัวบ่งชี้
ของ
องค์ประกอบคุณภาพ
ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต /
สาขาวิชา นาเข้า
ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
5 ข้อ

2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนน

2.50
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนน

2.80
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
N/A
การเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
7 ข้อ

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
5 ข้อ

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
5 ข้อ

จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
7 ข้อ

ข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
N/A
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากง านวิจัย

7 ข้อ

-



-

5 ข้อ

-



-

9

องค์ประกอบคุณภาพ
หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

เป้าหมาย
ชนิดตัวบ่งชี้
ของ
ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต /
สาขาวิชา นาเข้า
ผลลัพธ์
25,000
บาท/คน



-

-

5 ข้อ
5 ข้อ

-




-

6 ข้อ

-



-

9 ข้อ

-



-

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชามีระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตร และมีแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการควบคุมและกากับหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สาขาวิชาต้องกระตุ้นให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. สาขาวิชาต้องผลักดัน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
3. สาขาวิชาต้องผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
การแสวงหาแหล่งทุนจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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สาขาวิชาได้บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกการบริหารจัดการโครงการ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างการ
ทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอานวยการ การจัดการงบประมาณ การควบคุมงาน การสรุปและ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ จานวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้เลือก)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน
สาขาวิชามีระบบและกลไกใน
การเปิดหลักสูตรตามที่

หลักฐาน

ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม

2.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริหาร
หลักสูตร
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยกาหนดและได้
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน

สาขาวิชามีระบบและกลไกใน
การปิดหลักสูตรตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเรื่องหลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร
3 ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไป - สาขาวิชาได้ดาเนินการปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(การ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเริ่ม
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้อง ใช้ในปีการศึกษา 2554 ซึง่
มีการประเมินผลตาม“ตัวบ่งชี้ผลการ สานักงานคณะกรรมการการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒอุิ ดมศึกษาได้พิจารณารับทราบ
สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกัน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
- สาขาวิชามีการดาเนินการตามตัว
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชให้า บ่งชี้ข้อที่ 1-5 และข้อที่ 12
ประเมินตาม ตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดใน
ภาคผนวกก) สาหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (หมายเหตุ: สาหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา2555 ให้ยึดตามเกณฑ์

หลักฐาน
2.1-1-2 มคอ.2
2.1-1-3 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง
ที่ 3/2554
2.1-1-4 ขั้นตอนการ
เปิดหลักสูตรของสกอ.
(สสว.)
2.1-2-1 ประกาศปิด
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

2.1-3-1
(ดูเอกสาร2.1-1-2 มคอ. 2)

2.1-3-2 หนังสือที่ ศธ.
0506(4)/8790สกอ.
รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
2.1-3-3 รายงานการประชุม
สาขาวิชาครั้งที่ 3/2554
วันที่ 13 ธันวาคม 2554
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.
2548)
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินใน ข้อ
4 กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตา มกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

สาขาวิชามีคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรรับผิดชอบดูแล
และบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.

2.1-4.1 คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริหาร
หลักสูตร

สาขาวิชามีคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรควบคุม กากับ
ดูแลคุณภาพการดาเนินงาน

2.1-5-1
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ตัวชี้วัดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุ/ไม่บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
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5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชามีระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตร และมีแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการควบคุมและกากับหลักสูตร
แนวทางเสริมจุดแข็ ง เช่น จัดโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับสาขาวิ ชา
คณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการประชุมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงาน การพัฒนาหลักสูตรตามตัว
บ่งชี้ครบทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

:
:

อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน
:
สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเที ยบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ข้อมูลการคานวณ
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

จานวน
5 คน
5 คน
-
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ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5

คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
ร้อยละ 2.5

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
0
0

บรรลุ/ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
ร้อยละ 2.5

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาไม่มีผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
รายการหลักฐาน
-ไม่มีจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะและมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

:

อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 12 ขึ้นไป
ข้อมูลการคานวณ
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
3 คน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 คน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ. และศ. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณี
40
ที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้ นของร้อยละฯ)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง รศ. และศ. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ =
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
40 x 5
หรือ
60

2 x 100
5
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1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
คะแนนที่ได้ = ปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
2.80

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
3.33
3.33

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
3.33

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชามีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 2 คน
รายการหลักฐาน
หมายเลข
ข้อมูลอ้างอิง
2.3-1-1
เช่นเดียวกับ 2.1-4-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
:
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3 มีบริการ ด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
4 มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา
5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6 มีผลการประเมินคุณภาพของ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
บริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพใน
ข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุ/ไม่บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
:
:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกัน

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน
สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน
2.6-1-1 ประกาศ
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มี

ข้อ



2



3



4



5

เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทุกหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย(2.6-1-1) โดยมี
คณะกรรมการสาขาวิชาบริหาร
ตามประกาศ(2.6-1-2)
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
สาขาวิชากาหนดให้อาจารย์จัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและของ รายละเอียดของรายวิชาหรือมคอ.3
ประสบการณ์ภาคสนาม
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ การศึกษา
ภาคการศึกษา ตามที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริม
สาขาวิชาได้กาหนดรายวิชาที่
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
การให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการ ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
จากการทาวิจัย
ห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย ระบุ
ใน มคอ. 2
มีกา รให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
สาขาวิชามีการเชิญวิทยากรจาก
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
มี การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
สาขาวิชามีการจัดการเรียนรู้จาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลสัมฤทธิ์
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การสอน
การจัดการทั่วไปในวิชาสัมมนา
ปัญหาการจัดการด้วยการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนนาตนเอง (2.6-5-1) มาใช้ใน
การสอนวิชาองค์การและการจัดการ
(2.6-5-2)

หลักฐาน
มหาวิทยาลัย
2.6-1-2 (ดูเอกสาร
2.1-4-1 คาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ
บริหารหลักสูตร)
2.6-2-1 แนวการ
สอนหรือ มคอ. 3
ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา
2555

2.6-3-1(ดูเอกสาร
มคอ.2)

2.6-4-1 หนังสือเชิญ
วิทยากร
2.6-4-2 ภาพถ่าย
กิจกรรม
2.6-5-1 รายงาน
วิจัยในชั้นเรียน
2.6-5-2 มคอ.3
รายวิชาองค์การ
และการจัดการ
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 6 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา
ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา

ผลดาเนินงาน
สาขาวิชามีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51
สาขาวิชานาผลการประเมิความพึ
น ง
พอใจต่อคุณภาพการเรี
ยนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียมาประชุ
น
ม
(2.6-7-1) เพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
เรียนการสอนเช่น โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับงานธุรกิ(2.6-7จ
2) ปรับปรุงห้อง1134 เป็นห้อง
ปฏิบัติการของสาขาวิชา เป็นต้น
(2.6-7-3)

หลักฐาน
2.6-6-1 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ผู้สอน
2.6-6-2 ผลสารวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
2.6-7-1 รายงาน
การประชุม
2.6-7-2 รายงานผล
การดาเนินโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับงานธุรกิจ
2.6-7-3 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
1134

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปีต่อไป
7 ข้อ
7 ข้อ
5
บรรลุ
7 ข้อ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชามีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดประสบการณ์สนาม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเชิญ
วิทยากรมาเพิ่มความรู้และประสบการณ์
แนวทางเสริมจุดแข็ง สาขาวิชาควรมีการประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน โ ดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
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ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการสารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดั บปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กาหนดการศึกษาของหลักสูตร





2 มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพแล ะคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งด้านบุคลากร
เทคโนโลยี

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
- สาขาวิชาได้นาข้อมูลจากรายงาน 2.7-1-1 รายงาน
การสารวจการติดตามภาวการณ์มี การสารวจการติดตาม
งานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาวการณ์มีงานทา
ของบัณฑิตระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาตรี
ปีการศึกษา2555 (2.7-1-1) และการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หมู่บ้านจอมบึงปี
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช การศึกษา 2555
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ 2.7-1-2 รายงาน
การสารวจความพึง
2555 (2.7-1-2) มาใช้ปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีการทบทวนปรับปรุง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จาเป็นและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เหมาะสมกับสาขาวิชา
หมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชาได้จัดโครงการอบรมการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2555 โดยวิทยากรคือ คุณ
กรวุฒิ
ยืนยง และคุณชาญชัย พลับพลึงมี
นักศึกษาเข้าร่วมจานวน26 คน
สาขาวิชาได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรจากคณะและ

ปีงบประมาณ2555
2.7-2-1 รายงานผล
โครงการอบรมการ
สร้างเสริม
บุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

2.7-3-1 โครงการ
แผนงบประมาณ
เงินรายได้
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ มหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
บัณฑิต
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้
สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงาน นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ทางวิชาการใน ที่ประชุมระหว่าง ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนานาชาติ
5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด จริยธรรมที่จัดโดยสาขาวิชา
โดยสถาบัน
คณะ/มหาวิทยาลัย

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

หลักฐาน
2.7-3-2 แผน
งบประมาณแผ่นดิน

2.7-4-1 รายชื่อ
นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไปที่
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 1
2.7-5-1 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้าหมายปีต่อไป
5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาได้นาผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิต พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

เกณฑ์การประเมิน

:

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
ผลผลิต
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
:
ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกาหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร








2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสาเร็จ
4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5 มีนั กศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลดาเนินงาน
สาขาวิชาร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนักศึกษาไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน
สาขาวิชาจัดโครงการการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและมนุษย
สัมพันธ์เพื่อบุคลิกภาพ ณ วัด
ห้วยมงคล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556
สาขาวิชามีการประเมินผล
โครงการการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์เพื่อ
บุคลิกภาพ โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ
90 ของตัวบ่งชี้
สาขาวิชายังไม่มีนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน
2.8-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษา
2.8-2-1 ป้าย
ประกาศของคณะ
2.8-2-2 คู่มือ
นักศึกษา ประจาปี
2555
2.8-3-1 (ดูเอกสาร
2.7-5-1 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม)
2.8-4-1 (ดูเอกสาร
2.7-5-1 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม)

-ไม่ม-ี
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ

ผลดาเนินงาน
องค์กรระดับชาติ

หลักฐาน

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
4 ข้อ
4 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชา คณะ และกองพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ร่วมกับคณะดาเนินการให้มีการสารวจความต้ องการของนักศึกษา
เป็นประจาทุกปี มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน และมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ที่ประสบปัญหาทางด้านการเรียน การใช้
ชีวิตประจาวัน และมีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยช น์แก่นักศึกษาในปัจจุบันและศิษย์
เก่า ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพในการจัดบริการให้กับนักศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาควรสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงให้เพิ่ม ขยายตัวและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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สาขาวิชาร่วมกับคณะมีแผนการดาเนินโครงการตามปฏิทินการดาเนินโครงการของคณะ
วิทยาการจัดการประจาปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับคณะและกองพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
 1 มีการจัดบ ริการให้คาปรึกษาทาง สาขาวิชาการจัดการทั่วไปร่วมกับ 3.1-1-1 คู่มืออาจารย์
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต คณะจัดให้มีการให้คาปรึกษาทาง ที่ปรึกษา
แก่นักศึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่ 3.1-1-2 แบบฟอร์ม
บันทึกให้คาปรึกษา
นักศึกษา โดยการโฮมรูมและจัด 3.1-1-3 คาสั่งแต่งตั้ง
Office Hours ประกอบด้วย มี อาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1-1-4 ตาราง
วิชาการ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ให้คาปรึกษา
(3.1-1-1) และแบบฟอร์มบันทึกให้ แก่นักศึกษาคณะ
คาปรึกษา (3.1-1-2) การแต่งตั้ง วิทยาการจัดการ
3.1-1-5 รูปบอร์ด
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอผ่าน
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2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
ตารางการให้คาปรึกษา
มหาวิทยาลัย(3.1-1-3) ซึง่
กาหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ (office hour)
ที่ปรึกษาในช่วงบ่ายวันพุธ(home 3.1-1-6 เว็บไซต์ตาราง
การให้ปรึกษา (office
room) (3.1-1-4) เพื่อทาหน้าที่ hour)
ให้คาปรึกษาเรื่องวิชาการ การ 3.1-1-7 คาสั่งแต่งตั้ง
เรียนและปัญหาชีวิตต่าง ๆ โดย คณะกรรมการอาจารย์
แจ้งตารางการให้คาปรึกษาโดย ที่ปรึกษา
3.1-1-8 บันทึก
จัดทาตารางoffice hour ของ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการผ่าน ข้อความเรียนเชิญ
ประชุมอาจารย์ที่
บอร์ดชั้น 2 ของคณะ (3.1-1-5)
ปรึกษาพร้อมรายงาน
และผ่านเว็บไซต์ของคณะ(3.1-1- 3.1-1-9 ตู้แสดงความ
6) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ คิดเห็น
ปรึกษาของคณะ(3.1-1-7) และมี 3.1-1-10 คาสั่งแต่งตั้ง
การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา(3.1- เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา
1-8) ตู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจน ช่วยเหลือนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา เพื่อบริการ 3.1-1-11 ภาพการ
สอบถามปัญหาข้อสงสัย และแสดง ให้บริการให้คาปรึกษา
นักศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษา(3.1-1-9 3.1-1-12 ศูนย์
ถึง 3.1-1-11) โดยได้จัดมุมให้
ให้บริการให้คาปรึกษา
คาปรึกษาไว้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ บริเวณ
ชั้น 2 ของคณะ (3.1-1-12)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ร่วมกับคณะได้จัดทาข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ประกอบด้วย ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
นักศึกษาจาเป็นต้องรู้ ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ

3.1-2-1 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.1-2-2 เว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.1-2-3 ตู้แสดงความ
คิดเห็น
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3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา

ผลดาเนินงาน
(3.1-2-1) เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาการจัดการ (3.1-2-2) และ
ตู้แสดงความคิดเห็น เพื่อไว้
นักศึกษาเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการต่อไป
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ร่วมกับคณะ จัดให้มีโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา โดยการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกและ
ภายใน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ
โครงการเตรียมตัวสู่
ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (3.1-3-1) ร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการนานักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงาน (3.1-3-2) และเข้า
ฝึกงาน (3.1-3-3) โดยมีการ
ติดตามเพื่อประเมินคุณภาพของ
แหล่งฝึกงานของนักศึกษาโดย
การออกนิเทศนักศึกษา (3.1-3-4
และ 3.1-3-5) นอกจากนั้นสาขา
และคณะยังได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
เป็นประจาทุกภาคเรียนในปี
การศึกษา 2555 (3.1-3-6 และ
3.1-3-7)

หลักฐาน

3.1-3-1 รายงานผล
การดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาโครงการ การ
เตรียมตัวสู่
ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.1-3-2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เข้า
ศึกษาดูงาน
3.1-3-3 หนังสือส่งตัว
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.1-3-4 ตารางนิเทศ
นักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ
3.1-3-5 คาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์นิเทศนักศึกษา
3.1-3-6 ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ประจาปี 2555
3.1-3-7 ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ประจาปี 2554
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า





ผลดาเนินงาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ร่วมกับคณะจัดให้มีบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย รับ
สมัครงานโดยผ่านเว็บไซต์ของ
คณะ (3.1-4-1) เว็บไซต์ศิษย์เก่า
(3.1-4-2) บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะ (3.1-4-3) ผ่านทาง
Facebook Webblog (3.1-44)
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
และประสบการณ์ให้ศิษย์ก่เา
ร่วมกับคณะมีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
สาหรับศิษย์เก่า โครงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์
เก่า (3.1-5-1) มีช่องทางให้
ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมโดยผ่าน
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการ
จัดการ
(3.1-5-2) และตู้
แสดงความคิดเห็น (3.1-5-3)
6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ ร่วมกับคณะได้สารวจความพึง
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการ (3.1-6-1) ด้านการให้
คาปรึกษาทางวิชาการและการ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร

หลักฐาน
3.1-4-1 เว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.1-4-2 ช่องทางการ
สารวจความต้องการ
ฝึกอาชีพเสริมของ
นักศึกษาศิษย์เก่า
3.1-4-3 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.1-4-4
www.facebook.com
weblog
3.1-5-1 รายงาน
โครงการพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
3.1-5-2 เว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
3.1-5-3 ตู้แสดงความ
คิดเห็น

3.1-6-1 แบบสารวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการ
บริการ
3.1-6-2 สรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อ
การบริการ ประจาปี
การศึกษา 2555
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7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา

ผลดาเนินงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาโดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
(3.1.6-2)

หลักฐาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปนาผล
การประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้พิจารณาในการ
ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด (3.1-7-1 และ
3.1-7-2)

3.1-7-1 รายงานการ
ประชุมสาขาวิชา
3.1-7-2 แผนพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
7 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
7 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชา การจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีชั่ วโมงให้คาปรึกษา (Office hour) ช่องทาง E-mail โทรศัพท์
มีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินและนา
ผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

30

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปร่วมกับคณาจารย์ เจ้ าหน้าที่ประชุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า โดยกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ และมีการประเมินผลการจัดให้บริการแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกปี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีส่งเสริมให้อาจารย์ประจา ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
ติดตามการดาเนินงานด้านการวิจัยอย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือการประสานกับคณะวิทยาการจัดการ
และหน่วยงานที่มีหน้าที่การดาเนินงานหลัก ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึง ที่
สามารถตอบสนองตัวชี้วัดด้านการวิจัย จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบูรณาการข้อมูลพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ให้ได้มาซึ่งโจทย์ทางด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์เป็นผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มีตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

:
:
:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ ครบ 8 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ทั่วไปและ
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เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
เกณฑ์มาตรฐาน
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดาเนินการตามระบบ
ทีก่ าหนด




2 มีการบู รณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน
(ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือประกัน หน้า
138)

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้มีการ 4.1-1-1 ระบบและ
กาหนดการใช้ระบบและกลไกบริหาร กลไกสาหรับการ
งานวิจัย แนวทางเดียวร่วมกับคณะ บริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
วิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัย สร้างสรรค์
และพัฒนา(สวพ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4.1-2-1 รายงาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมี
การวิจัย
การบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ ในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอน ในรายวิชาองค์การ เรียนของนักศึกษา
และการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไปในวิชาสัมมนา
ปัญหาการจัดการ
ด้วยการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนนาตนเอง
4.1-2-2 มคอ.3
วิชาองค์การและ
การจัดการ
4.1-3-1 โครงการ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมของ
โครงการอบรมด้านการวิจัยต่างๆ สถาบันวิจัย
4.1-3-2 คาสั่ง
และโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเข้า
ของ สวพ. เป็นผู้ดาเนินการจัด
อบรม
กิจกรรม (4.1-3-1) (4.1-3-2) และ 4.1-3-3
ได้ให้อาจารย์สืบค้นจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ
นักวิจัยในจดหมาย
นักวิจัย (4.1-3-3)
ข่าวสถาบันวิจัย

32

มี

ข้อ



4



5

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

และพัฒนา
มีการจัดสรรงบประมาณของ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้รับ 4.1-4-1 ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน การจัดสรรงบประมาณของ
สร้างสรรค์
หน่วยงานภายใน (4.1-4-1 และ 4.1-4-2 ประกาศ
ของคณะวิทยาการ
4.1-4-2) คือคณะวิทยาการจัดการ จัดการ
ตามโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการ 4.1-4-3 สัญญาการ
เรียนการสอน และเพิ่ม
รับทุนอุดหนุนการ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ วิจัย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ 4.1-4-4 รายงาน
เพิ่มชาติ(4.1-4-3)และได้รับการ ผลการวิจัย ที่ได้รับ
สนับสนุนของหน่วยงานภายนอก งบประมาณ
สนับสนุนจาก
จากสานักงานคณะกรรมการ
สานักงาน
อุดมศึกษา (สกอ.) คือ ผู้ช่วย
คณะกรรมการการ
ศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ อุดมศึกษา
(4.1-4-4)
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2554
มีการสนับสนุนพันธกิจานการวิ
ด้
จัย สาขาวิชาได้จัดทาเว็บไซต์(4.1-5-1) 4.1-5-1 เว็บไซต์
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ โดยมีหัวข้อหลักสาหรับการค้นหา สาขาวิชาการ
สถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ข้อมูลทางด้านการวิจัย และอาจารย์ จัดการทั่วไป
4.1-5-2 เว็บไซต์
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัย ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมการ
คณะวิทยาการ
ฯ หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการ จัดการ

คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ พัฒนาตนเองด้านงานวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีการใช้
สนับสนุนการวิจัยฯ
ทรัพยากร ร่วมกับคณะ และ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรั
ษาก มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนพันธกิจ
ความปลอดภัยในการวิจัยเช่ฯน ระบบ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความ ตามอัตลักษณ์ของสถาบั(น4.1-5-2)
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
ศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting
professor)
4.6-1-1 รายงานผล
6 มีการติดตามและประเมินผลการ สาขาวิชาร่วมกับคณะ และ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สารวจความ การสารวจความพึง
ครบถ้วนทุกประเด็น
พึงพอใจการสนับสนุนการวิจัยด้าน พอใจและความ
ต้องการของ
ต่าง ๆ เช่น ด้านนโยบาย ด้าน
คณาจารย์ต่อ
โครงสร้างการบริหารงานวิจัย ด้าน บทบาทด้านการ
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้าน สนับสนุนการวิจัย
ระบบสิ่งจูงใจ ด้านงบประมาณและ และการใช้ผลจาก
การใช้จ่ายและด้านการเผยแพร่และ การสารวจเพื่อการ
พัฒนาของ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและ
เป็นต้น
7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สาขาวิชาร่วมกับคณะ นาผลการ
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดยปรับปรุงคู่มือ
บริหารงานวิจัยให้มีระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยที่
ครอบคลุมทุกระบบของ
กระบวนการในการทาวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
8



มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมและดาเนินการตามระบบที่
กาหนด

สาขาวิชาร่วมกับคณะได้นาระบบและ
กลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมและดาเนินการตามระบบที่
กาหนด

พัฒนาปีการศึกษา
2555
4.1-7-1 คู่มือ
บริหารงานวิจัย
ฉบับปรับปรุง

4.1-8-1 ระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัย
บนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากสวพ.
4.1-8-2 รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์
เรื่องการศึกษาภูมิ
ปัญญาพื้นถิ่นของ
ชาวไทยเชื้อสาย
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน
มอญจังหวัดราชบุรี
เพื่อยกระดับสู่การ
ท่องเที่ยว

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
8 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
8 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดกา รทั่วไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้ดาเนินงาน
การวิจัยเพื่อให้ตอบสนองตัวชี้วัดด้านการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การติดตามและการประเมินด้านงบประมาณการวิจัย และการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ให้
ครบทุกประเด็น โดยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นผู้ประเมินในครั้งต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

:

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
:

5

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ
ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปร่วมกับ 4.2-1-1 ระบบและ
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ



2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรือง านสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด



3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง



4 มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน



5 มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
คณะวิยาการจัดการ กาหนดมี กลไกบริหาร
ระบบและกลไกสนับสนุนโดยใช้ งานวิจัยหรืองาน
แนวทาง สวพ.(4.2-1-1)สนับสนุน สร้างสรรค์
4.2-1-2 เอกสาร
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน นาเสนองานประชุม
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ วิชาการระดับชาติ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
งานประชุมทาง
ระดับชาติหรือนานาชาติ และซึ่ง วิชาการการ
ผลงานยังไม่ได้ เผยแพร่ในการ สร้างสรรค์ภูมิ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน ปัญญาเพื่อพัฒนาสู่
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อาเซียน
(4.2-1-2)
4.2-2-1 รายงาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการมี การวิจัย การสร้าง
เสริมสุขภาพ
การกาหนดระบบและกลไก
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
และสังเคราะห์ความรู้จาก
ไม้พลอง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามแนวทางของสวพ.
4.2-3-1 บทความ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมี
วิจัย การสร้าง
การประชาสัมพันธ์และ
เสริมสุขภาพ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ ไม้พลอง
ผู้เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มี 4.2-4-1 เอกสาร
การนาผลงานงานวิจัยหรืองาน รับรองการใช้
ประโยชน์จาก
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ชมรมผู้สูงอายุ
ประโยชน์ และมีการรับรอง
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้ใช้ 4.2-5-1 คู่มือการ
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ บริหารงานวิจัย
ฉบับปรับปรุง
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลดาเนินงาน
และ คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ ตามแนวทางของ
คณะและสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

หลักฐาน

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การส่งเสริมให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีผลงานการวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่
หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน และสามาร ถนาไปปรับใช้ก่อให้ได้ประโยชน์ จริง และมีการดาเนิน การจดลิขสิทธิ์คุ้มครอง
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาทุกผลงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยปร ะจา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
ข้อมูลการคานวณ
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)

จานวน
220,000
5
-

สูตรการคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินส นับสนุนงาน วิจยั ฯจากภ ายในและภาย
จานวนอาจาร

ย์ประจาและ

นอก

นักวิจยั ปร ะจา

220,000
5

44,000 บาท/คน

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

คะแนนที่ได้

=

คะแนนที่ได้

=

จานวนเงินส

นับสนุนงาน

วิจยั ฯจากภ

จานวนเงินส

นับสนุนงาน

วิจยั ฯ ที่กาหนดให

44,000 X 5
25,000

8.8

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน

ายในและภาย

นอก X 5

้เป็นคะแนน

เต็ม 5
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1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุมสาขาวิ
่
ชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
25,000
บาท/คน

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
44,000
5
บาท/คน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
44,000
บาท/คน

ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยสาหรับอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น
220,000 บาท จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน 20,000 บาท ผู้รับ
ทุนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ จานวน 20,000 บาท และจากสานักงานคณะกรร มการ
การอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 ผู้รับทุนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ จานวน
200,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา เท่ากับ 44,000 บาท/คน ค่าคะแนนที่ได้รับ
เท่ากับ 8.8 จึงบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
รายการหลักฐาน
1. ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (4.1-4-2)
2. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(4.1-4-3)
3. รายงานการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมกลุ่มไม้พลอง
(4.1-4-4)
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีก ารส่งเสริมให้อาจารย์ประจาทา
วิจัยและมีการแจ้งให้ทราบถึงแหล่งทุนในการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-ไม่ม-ี
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปควรนาผลการประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปปรับปรุงและ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและการวิจัยเพิ่มขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
: ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐาน
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
 1 มีระบบและกลไกการบริการทาง สาขาวิชา ร่วมกับคณะ ได้จัด ระบบ
วิชาการแก่สังคม และดาเนินการ และกลไกการบริการทางวิชาการ
ตามระบบที่กาหนด
แก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด


2

หลักฐาน

5.1-1-1 รายงานบริการ
วิชาการโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
มีการบูรณาการงานบริการทาง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้5.1-2-1 รายงานผลการ
ดาเนินโครงการฝึก
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน จัดโครงการอบรมการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
บริหารธุรกิจ



3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย



4 มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจและเป็นการ บูรณาการ
งานการบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน
สาขาวิชาได้การบูรณาการงานบริการ 5.1-3-1 ดูเอกสาร
5.1-2-1 รายงานผลการ
ทางวิชาการแก่สังคมกัวิบชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ดาเนินโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(5.1-3-1) โดยให้นักศึกษาเป็นผู้จัดการ บริหารธุรกิจ
โครงการมีขั้นตอนการดาเนินงาน3
5.1-3-2 รายงาน
ระยะ ได้แก่การสอบก่อนจัดโครงการผลการวิจัย
การดาเนินงานตามโครงการ การสอบ
หลังดาเนินงานและการรายงาน
ผล
และผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติได้วิจัย
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ในวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการด้วย
การเรียนรู้โดยผู้เรียนนาตนเอง
(5.1-32)
สาขาวิชาได้ประเมินผลความสาเร็จ 5.1-4-1 ดูเอกสาร
ของการบูรณาการงานบริการทาง (5.1-1-1 รายงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนวิชาการโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการวิจัย จากการจัดโครงการ
การ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
พัฒนาศักยภาพบุ คลากรเพื่อเพิ่ม การปฏิบัติงาน)
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึง่
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ เช่น การวางแผน การจัด
โครงสร้างการทางาน การอานวยการ
การควบคุม การรายงานผลหลังจาก
ดาเนินการเป็นต้น
5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สาขาวิชาได้ประชุมเกี่ยวกับการนาผล 5.1-5-1 รายงานการ
การบูรณาการงานบริการทาง
การประเมินไปปรับปรุงการบูรณา ประชุมสาขาวิชา
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
สอนและการวิจัย
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
5 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปควรนาผลการประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปปรับปรุงและ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและการวิจัยเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
: ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการสารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและ
การจัดทาแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน



2 มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ



3 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน
หลักฐาน
5.2-1-1 เอกสารสารวจ
สาขาวิชาร่วมกับคณะและ
ความต้องการด้านการ
มหาวิทยาลัยมีการสารวจความ
ต้องการโครงการบริการวิชาการ ปี บริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ
2554 ของผู้ประกอบการ ประชาชน 5.2-2-1 รายงานการ
ทั่วไปในเขตจังหวัดราชบุรีและบริเวณ สารวจความต้องการของ
ใกล้เคียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
องค์การ เพื่อประกอบการทา
หมู่บ้านจอมบึง
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชามี ความร่วมมือด้านบริการ 5.2-2-1 รายงานผลการ
ทางวิชาการ โดยดาเนินการจัด ดาเนินโครงการฯ
โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพ 5.2-2-2 คาสั่ง
คณะกรรมการ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ ดาเนินงาน
ปฏิบัติงาน (5.2-2-1) นอกจากนี้
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้มีส่วน
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
จัดบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็องชุ
งข มชน
ในโครงการอบรม เรื่อง การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสัน(5.2-2-2)
ติ
ผลจากการบริการทางวิชาการโครงการ5.2-3-1 สรุปปัญหา
อบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข้อเสนอแนะและความ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ต้องการของโครงการ
บริการทางวิชาการทาง
ในปี 2555 สาขาวิชาร่วมกับคณะได้ สังคมคณะวิทยาการ
นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ พบว่า จัดการ ปี 2554
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ 5.2-3-2 โครงการบริการ
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน
สร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยการ
พัฒนาตนเองให้เหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน สาขาวิชาจึงได้
จัด
โครงการบริการทางวิชาการองเรื่ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
4 มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไป สาขาวิชามีการนาผลการประเมินใน
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก
การให้บริการทางวิชาการ
หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
สาขาวิชามีการพัฒนาความรู้ที่ได้
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด จากการให้บริการทางวิชาการและ
ความรู้ สู่บุคลากรภายในสถาบัน ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยผ่าน เว็บไซต์ของคณะและ
Facebook กลุ่ม gm11mcru

หลักฐาน
ทางวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

5.2-4-1 รายงานการ
ประชุมสาขาวิชา

5.2-5-1 เอกสารหน้า
เว็บ

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
5 ข้อ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาควร มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้หลากหลายช่องทาง

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
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สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถบูรณาการกับรายวิ
ชา และระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรมีการ
เผยแพร่กิจกรรมการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และนาผลการประเมินไ ปบูรณาการ
กับการจัดการการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ไม่มี
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

:

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
 1 มีระบบและกลไกการทานุบารุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้
ศิลปะและวัฒนธรรม
และ กาหนดและดาเนินการตามระบบ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
และกลไกลการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในแนวทางของ
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็น
หน่วยต้นสังกัด
 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
มี

หลักฐาน
6.1-1-1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการ
จัดการ ม.รภ.หมู่บ้าน
จอมบึง
6.1-2-1 รายงานผล
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ข้อ



3



4



5

6

เกณฑ์การประเมิน
ผลดาเนินงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ การบูรณาการงานด้านทานุบารุง
เรียนการสอนและกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ การ
นักศึกษา
จัดการเรียนการสอน วิชาการ
จัดการการ ผลิต ในภาคเรียนที่
1/2555 และรายวิชาการจัดการ
โครงการ 2/2555 และกิจกรรม
นักศึกษา
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
สาขาวิชามีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
วัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยการจัด
ป้ายประชาสัมพันธ์
มีการประเมินผลความสาเร็จของ ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การบูรณาการงานด้านทานุบารุง การทานุบารุงศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ วัฒนธรรมของนักศึกษา สาขาวิชา
เรียนการสอนและกิจกรรม
การจัดการทั่วไป ค่าเฉลี่ยความพึง
นักศึกษา
พอใจของนักศึกษาภาพรวมที่เข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก ( x
= 4.50) ความเห็นของนักศึกษาที่
มีความประสงค์จะทากิจกรรม
ลักษณะนี้อีก
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สาขาวิชา มีการนาผลการประเมิน
การบูรณาการงานด้านทานุบารุง ไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา การ จัดการ เรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ในรายวิชา
องค์การและการจัดการ
มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

การประเมินตนเอง :

หลักฐาน
การจัดกิจกรรม
6.1-2-2 ภาพถ่าย
กิจกรรม

6.1-3-1 ภาพถ่าย
ป้ายประชาสัมพันธ์

6.1-4-1 รายงานผล
การดาเนินงาน
โครงการ การ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
มนุษยสัมพันธ์เพื่อ
บุคลิกภาพ

6.1-4-1 ภาพถ่าย
กิจกรรม
6.1-4-2 มคอ.3
วิชาการจัดการ
โครงการ 3/2555
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เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
บรรลุ

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควบคู่กันไปกับการ
จัดการเรียนการสอน และนักศึกษามีความสนใจในการเข้า ร่วมกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมการทานุศิลปะและวัฒนธรรม และนาผล
การประเมินไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่
กาหนดและมีการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการประกันที่ยังไม่ผ่านให้บรรลุและผ่านตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีการจัดการองค์ความรู้ เรื่องการจัดรายการวิทยุ โดยร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ
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เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ

ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด



ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการพัฒนาระบบและ 9.1-1-1 ผังระบบการทางาน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ คณะ วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการและ มหาวิทยาลัย โดยนาระบบ 9.1-1-2 คู่มือการประกัน
คุณภาพ PDCA ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา และมีการ คุณภาพการศึกษาภายใน
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด (9.1-1-1) โดยนา ประจาปีการศึกษา2555
9.1-1-3 คาสั่งแต่งตั้ง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2555 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ดาเนินการเป็น 9.1-1-4 คาสั่งแต่งตั้ง
ประจา เริ่มจากการวางแผน การดาเนินงานตาม คณะกรรมการติดตามตัวชี้วัด
แผน การตรวจสอบ
/ติดตาม การประเมิน และการ งานประกันคุณภายใน
ปรับปรุงพัฒนา(9.1-1-2) โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ 9.1-1-5 คาสั่งแต่งตั้ง
เพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง คณะกรรมการประเมินผลการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคณะ สาขาวิชา และผู้ปฏิบัตประกั
ิ นคุณภาพการศึกษา
ภายใน
(9.1-1-3 ถึง 9.1-1-5)
9.1-2-1 นโยบายด้านการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีการกาหนด
2 มีการกาหนดนโยบายและให้
นโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
โดย คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ภายใต้การมี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
คณะกรรมการระดับนโยบายและ ส่วนร่วมจาก อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 9.1-2-2 คู่มือการประกัน
ผู้ปกครอง ศิษ ย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ที่เป็น
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
ตลาดแรงงานโดยทาในภาพรวมของคณะ
วิทยาการจัดการ
(9.1-2-1 และ 9.1-2-2) มีการกาหนดแนว
9.1-2-3 ผังระบบการทางาน
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และวงจรในการจัดกระบวนการ
คณะวิทยาการจัดการ
ประเมินคุณภาพ (9.1-2-3)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้นาอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มา
กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย เพื่อ
ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานของสาขาวิชา
โดยได้มีการแสดงถึงปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ของการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะและสาขาวิชา
(9.1-3-1 และ9.1-3-2)

9.1-3-1 สรุปผลโครงการ
ศึกษาดูงานและประชุม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
9.1-3-2 แผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาการจัดการฉบับ
ปรับปรุง 2555



4 มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน
และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทาร ายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพ
ไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้มีการดาเนินงานด้าน9.1-4-1 คณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ติดตามงานประกันคุณภาพ
ภายใน ประจาปีการศึกษา
ดังนี้
1. การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และ 2555
ประเมินคุณภาพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ 9.1-4-2 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัดงานประกัน
9.1-4-3 แผนพัฒนาจากผล
คุณภาพภายในประจาปีการศึกษา2555 (9.1-4-1) การประเมินคุณภาพภายใน
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไปภายใต้การ ของสาขาวิชา
ดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทา 9.1-4-4 Print out ระบบ
รายงานผลการประเมินตนเอง
SAR (9.1-4-2) โดยมี CHE QA Online
การนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา(9.1-4-3) ซึ่งจากการดาเนินงานดังกล่าว
สาขาวิชาโดยการดาเนินการของคณะ ได้มีการ
บันทึกผลการดาเนินงานลงในระบบ CHE QA
Online ตามระบบของ สกอ
. ได้เป็นอย่างดี(9.1-44)



5 มีการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้นาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใ นประจาปี
การศึกษา 2555 มาเป็นข้อมูลประกอบในการ
ปรับปรุงการทางานในปีการศึกษา
255 6
(9.1-5-1 และ9.1-5-2)

9.1-5-1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพระดับสาขาวิชา
(สารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)
9.1-5-2 แผนพัฒนาจากผล
การประเมินคุณภาพภายใน
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มี

ข้อ



6



7

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ของสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้มีการใช้ระบบ 9.1-6-1 สารสนเทศงาน
มี ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา
สารสนเทศ ของคณะวิทยาการจัดการที่มี
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
การศึกษาภายในครบทั้ง
9 ข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 255 5 ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
องค์ประกอบคุณภาพ
(9.1-6-1) และเผยแพร่ไว้ในเว็ บไซต์ของ จอมบึง
9.1-6-2 เว็บไซต์คณะ
คณะวิทยาการจัดการ (9.1-6-2)
วิทยาการจัดการ
9.1-7-1 สรุปผลโครงการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน สาขาวิชาภายใต้การดาเนินงานของคณะ
อบรมการประกันคุณภาพ
วิทยาการจัดการและหน่วยงานกลางของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิ ต มหาวิทยาลัย ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน การศึกษาให้กับนักศึกษา
ประจาปี 2555
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
และผู้ใช้บริการ ตามพันธกิจของ
9.1-7-2 ผลการประเมิน
ชัดเจน โดยแยกได้ดังนี้
สถาบัน
1. ด้านนักศึกษา ได้มีการจัดโครงการอบรม ความพึงพอใจการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการประกั นคุณภาพให้กับนักศึกษา (9.1บริหารธุรกิจรายงาน
7-1)
- การสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

2. ด้านผู้ใช้บัณฑิต ได้มีการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต (9.1-7-2)



8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน

3. ด้านผู้ใช้บริการ ได้มีการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ (9.1-7-3)

9.1-7-3 สรุปผลการสารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการบริการของคณะ
วิทยาการจัดการประจาปี
การศึกษา 2555

8. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (9.1-8-1) เพื่อให้การดาเนินงาน
ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปตาม

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรม
9.1-8-2 โครงการศึกษาดู
งานและประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบประกัน
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้มีการทากิจกรรม
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย อาทิเช่น การศึกษาดู
งาน การประชุมปฏิบัติการ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียน รู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (9.1-8-2)( 9.1-8-3) การ
เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของนักศึกษาในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เว้
ประเทศเวียดนาม (9.1-8-4) (9.1-8-5)

คุณภาพภายใน
9.1-8-3 หนังสือราชการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานประกันคุณภาพ
9.1-8-4 ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
9.1-8-5 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
เวียดนามกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9.1-8-6 ภาพกิจกรรม
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเว้
ประเทศเวียดนามกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง
9.1-9-1 โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
9.1-9-2 เอกสารการส่งเสริม
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ประจาปีงบประมาณ
2554
9.1-9-3 เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาการจัดการ

(9.1-8-6)



9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกั นคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิ(9.1-9-1)
ศ
ซึ่งสาขาวิชาโดยความร่วมมือกับคณะวิทยาการ
จัดการได้จัดทาแนวปฏิบัติท)ี่ดี และนาไปเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
(9.1-9.3)

การประเมินตนเอง :
เป้าหมาย ผลดาเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมายปีต่อไป
9 ข้อ
9 ข้อ
5
บรรลุ
9 ข้อ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดาเนินงาน และมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงานประกันคุณภาพ
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่ best practice อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
สร้างระบบการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งขี้ของสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

เป้าหมายของ
สาขาวิชา
5 ข้อ

การจัดการทั่วไป

ผลการ
คะแนนการประเมิน
ดาเนินงาน (ตามเกณฑ์ สกอ.)
5 ข้อ
0
3.33

5 คะแนน
0
3.33 คะแนน

7 ข้อ
5 ข้อ

7 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน

5 ข้อ

4 ข้อ

4 คะแนน

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

7 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

44,000
บาท/คน

5 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน

คะแนน 2.50
คะแนน 2.80

N/A

N/A

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
25,000บาท/คน
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
5 ข้อ
สังคม
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เป้าหมายของ
สาขาวิชา

องค์ประกอบคุณภาพ
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลการ
คะแนนการประเมิน
ดาเนินงาน (ตามเกณฑ์ สกอ.)

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

6 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

9 ข้อ

9 ข้อ

5 คะแนน

62.33/14

62.33 คะแนน
4.45 คะแนน

แนวทางการพัฒนาสาขาวิชา
1. สาขาวิชาควรมีแผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา(มคอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
2. สาขาวิชาต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา
3. สาขาวิชาต้องกระตุ้นอาจารย์ประจาสาขาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาตามความต้องการของคณะ และการพัฒนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
4. สาขา วิชาต้องกระตุ้นอาจารย์ให้ ทาการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนจากทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
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 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัดงานประกัน
คุณภาพ

