รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ตามมาตรฐานและตัวบงชีข้ อง สมศ.
ปการศึกษา 2549

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

คํานํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ไดทําหนาที่ผลิตบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
และใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นอยางเต็มกําลังความสามารถ ในตลอดชวงเวลาที่ผานมา

เพื่อใหเห็นภาพรวมของภาระกิจการดําเนินงาน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การใหบริการวิชาการตาม
เกณฑมาตรฐาน ที่มุงไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนสากล มีความตอเนื่องสามารถดําเนินงาน
ตาม ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของคณะ และตอบสนองความตองการของสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายใน
และภายนอก คณะวิทยาการจัดการ จึงไดระดมความคิดเห็นและความรวมมือจากบุคลากรคณาจารยและ
ผูเชี่ยวชาญทุกฝายของคณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2549 ขึ้น
เพื่อจะใหไดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอไป

(นางปาณิสรา คงปญญา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สารบัญ

เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 สภาพปจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
ปรัชญา ปณิธาน
โครงสรางการบริหาร
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจยั และงานสรางสรรค
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
สวนที่ 3 สรุป ขอเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการประเมิน
ขอเสนอแนะ
สวนที่ 4 ภาคผนวก
Common data set 3 ป ยอนหลัง
รายการเอกสารอางอิงประกอบที่ใชเปนหลักฐาน

สภาพทั่วไป

1
3
10
21
35
50
65
73
96
114
118
133
136
141

คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดเริ่ม
เขาโครงการเพื่อรับการประกันคุณภาพภายใตการดําเนินงาน ตั้งแตปการศึกษา 2544 และมีการ
พัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยมีแนวคิดเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งกําหนดสาระสําคัญวาบุคคลมีสิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาการจัดการศึกษาตอง
เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน การจัดการศึกษาใหยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
นอกจากนี้ยังอาศัยปรัชญานําทาง
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในการจัดทําแผนกลยุทธ (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ใหมีมาตรฐานวิชาการ ไปสูความเปนสากล จากนัน้ คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดใหมี
การประเมินตนเอง เพื่อใหบรรลุตามหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป

2. สภาพปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีพื้นที่ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 83 หมู 11
ถนนสระบุรี – หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ
3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และพิจิตร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518
มีการประกาศใช “ พระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518 ”
วิทยาลัยครูจงึ ไดรับการยกฐานะเปนสถานสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในปพทุ ธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2538 เปนตนมา
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร
และสาขาศิลปศาสตร ใหกับนักศึกษาทั้งภาคปกติและนักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาโท
ในปการศึกษา 2519 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ไดเปดรับนักศึกษา
รุนแรก ในขณะนั้นยังไมไดจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เปนคณะทีห่ าที่กอตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ เมื่อ พ.ศ. 2527
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดใหวิทยาลัยครู ขยาย
ฐานทางวิชาการใหสามารถเปดสอนสาขาการอื่นได คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกําเนิดขึ้นโดยยายอาจารย
ผูสอนจากภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน มาสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ
ป พ.ศ. 2527 ไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการให
คณะวิชาวิทยาการจัดการเปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณอยางเปนทางการ มีหัวหนาคณะ
วิชาเปนผูบริหารเชนเดียวกับคณะอื่นๆ และทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตรเปดสอน
ระดับอนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 หองเรียนหลังจากนัน้ คณะวิชาวิทยาการจัดการ
ไดพัฒนาการเรียนการสอนสามารถเปดสอนในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้นในแตละป ดังนี้
พ.ศ. 2527 เปดสอนวิชาเอกการจัดการสํานักงาน ระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2529 เปดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปปลังอนุปริญญา
พ.ศ. 2530 เปดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอกวารสารและการ
ประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2533 เปดสอนวิชาเอกเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับอนุปริญญา
พ.ศ.2536เปดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
และวิชาเอกอุตสาหกรรมทองเที่ยวระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2527 เปดสอนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ป
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งแรกตัง้ อยูที่อาคาร 3 อยูรวมกับสํานักงานคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตอมาวิทยาลัยมีไดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเอนกประสงคขึ้น จึงใหยาย
สํานักงานคณะวิชาวิทยการจัดการไปอยูทอี่ าคารเอนกประสงคในป พ.ศ.2536 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2538
จึงไดยายสํานักงานคณะวิชาวิทยการจัดการมาอยูที่อาคาร 2 จนถึงปจจุบัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใชทําให วิทยาลัยครู
เปลี่ยนเปน “ สถาบันราชภัฏ ” และ อธิการบดี เปน “ อธิการบดี ” , หัวหนาคณะ เปน “ คณบดี ”
และ คณะวิชาวิทยาการจัดการ เปน “ คณะวิทยาการจัดการ ”
ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการมีคณาจารยทงั้ สิ้น 43 คน เปนอาจารยประจํา 22 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน อาจารยพิเศษ 19 คน ลูกจางชั่วคราว 6 คน เปดหลักสูตรนักศึกษาทั้งภาคปกติ ภาค
กศ.บป. และ ภาค กศ.ปช. ไดเปดสอนระดับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และ

ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปหลังอนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ประกอบดวย 5
โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
2. โปรแกรมวิชาบัญชี
3. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
4. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
5. โปรแกรมวิชาการทองเที่ยว
ป พ.ศ. 2547 ไดประกาศเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ อยางสมบูรณ
ปการศึกษา 2548 คณะวิทยาการจัดการไดเปดสอนระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA )
3. ปรัชญาคณะ
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“ความรูคูคุณธรรมนําวิทยาการจัดการสรางสรรคสังคม ”
4. วิสัยทัศน

50

มุงมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเขมแข็ง และตอบสนองความตองการของทองถิ่น
5. พันธกิจ
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คณะวิทยาการจัดการมีหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพดานวิชาชีพธุรกิจชั้นสูงและมีคุณภาพ
2. สรางเสริมศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพธุรกิจแกทองถิ่น
3. ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาสังคมและทองถิ่น
4. พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. อนุรักษและฟน ฟูสิ่งแวดลอม
6. พันธกิจเฉพาะดาน
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1. ดานการบริหารและการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการจะเนนการบริหารงานวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ โดยใหอาจารย และบุคลากรทุก
ระดับในโปรแกรม มีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการใหเหมาะสม จัดใหมกี ารประเมินบุคลากรในโปรแกรมเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดมีการ
ปรับปรุง และ พัฒนาตนเองอยูอยางสม่ําเสมอ

2. ดานการผลิตและการพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ จะผลิตบัณฑิตในสาขาที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพทั้ง
ดานคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาในหลายรูปแบบในทุกระดับทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว จัดใหมีการ
พัฒนาองคความรูทางดานบริหารจัดการใหมๆ โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ของสถาบัน
ในการนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาวิจยั อื่นๆ เพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับทองถิ่น รวมถึงการจัดให
คณะ เปนศูนยกลางการบริการ การเรียนรู และใหการศึกษาอบรมทางดานการจัดการและธุรกิจ
3. ดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ จะชวยใหชุมชนในทองถิ่น สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนโดยเขาไปเรียนรู
ปญหาและใหคําแนะนําโดยนําความรูทางดานการบริหารจัดการไปใชในการแกปญหา เพื่อพัฒนาความ
เปนอยูทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
คณะวิทยาการจัดการจะจัดใหนักศึกษามีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ ใหเห็นคุณคา
มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองโดยผาน
กระบวนการการศึกษาการเรียนรูอยางเปนระบบ และ คณะฯ จะนําเอาวัฒนธรรมอันดีงามมาสืบสาน ให
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาใชและปฏิบัติในสถานศึกษาตามลักษณะในโอกาสอันควร ศึกษา คนหา
คําอธิบายที่ถูกตองใหคนในทองถิ่นเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ
5. ดานการพัฒนาและอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหมีกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ใหนักศึกษาไดเห็นความสําคัญ
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยนํ า ความรู ท างด า นการบริ ห ารจั ด การ ไปปรั บ ใช ใ นการจั ด การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม
6. ดานการสรางองคความรูข องชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหมีการใชกระบวนการวิจัยและการประยุกตใชความรูทางดานการ
บริหารจัดการเพื่อสรางองคความรูใหมใหกับทองถิ่น โดยใหคณะฯ เปนผูนําทางดานการบริหารจัดการใน
ทองถิ่น ศึกษาพัฒนาความรูทางดานการบริหารจัดการที่จําเปนตอการดํารงชีพ และวิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่น ทําใหวิถีชีวิตของคนภาคเหนือตอนลางในอดีตและปจจุบัน เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
7. วัตถุประสงค
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในหลักวิชาการ คิดอยางมีเหตุผล แสดงความคิดอยาง
เปนระบบชัดเจน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตระหนักในองคความรูและมีเจตคติทดี่ ีตอ วิชาชีพ มีความสนใจ

ใฝหาความรู และติดตามหาความกาวหนาในวิชาการ รูจกั การประยุกตใชความรู ในการแกปญหาและ
พัฒนาทองถิ่นและสังคม
2. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการสามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ หลายระดับทั้งหลักสูตรระยะ
สั้นและระยะยาวที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
3. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา สามารถบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
ได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ สามารถเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการใหมมี าตรฐานวิชาการ ไปสูความเปนสากล
5. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ เปนแหลงประดิษฐ คิดคน ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม สามารถพัฒนาองคความรูใหม และนําไปประยุกตใช
ในการสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นและสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหมีความสามารถในการ
ทํางานและมีความเปนผูนําของสังคมทั้งดานวิชาการ มีทกั ษะ คุณธรรม และคุณภาพ ตามความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
7. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ใหมีมาตรฐาน สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหมีคณ
ุ ภาพ
และปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการของทองถิ่นและสังคม
8. ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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คณะวิทยาการจัดการ มุงดําเนินงานตามนโยบายหลักในการพัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมี
ลักษณะที่พึงประสงคของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. มีความรูความเขาใจในหลักการและโครงสรางของทฤษฎี
2. คิดอยางมีเหตุผล และแสดงความคิดอยางเปนระบบชัดเจน รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ตระหนักในคุณคาของวิชาชีพ มีเจตคติทดี่ ี
4. มีความสนใจใฝหาความรู ติดตามความกาวหนาในวิชาการสาขาตางๆ มีความสามารถใน
ประยุกต ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นและสังคม
5. มีจิตสํานึกในคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของทองถิ่น อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว และสังคมประเทศชาติ
9. บุคลากร
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ( สาขาวิชา )

1

นางกนกพร

สัญพึ่ง

อาจารย 2 ระดับ 7

2

นายเกรียงไกร

เจริญพานิช

อาจารย 2 ระดับ 7

3

นางชลัยรัตน

ศรีเอม

อาจารย 2 ระดับ 7

4

นางอัจฉรา

ผองพิทยา

อาจารย 2 ระดับ 7

5

นายชาญชัย

6

นางสาวนงลักษณ เรืองวิทยาภรณ

7

นางสาวปวีณา

8

นางปาณิสรา

9

นางปลันธนา สงวนบุญญพงษ

10 นางเพ็ญจันทร

สุขสกุล

โทนแกว
คงปญญา

สังขแกว

11 นายวิชิต

วิญญกุล

12 นายวินัย

เชื่อมวราศาสตร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

13 นายสํารวย

ชวนชม

อาจารย 2 ระดับ 7
อาจารย 2 ระดับ 7
อาจารย 2 ระดับ 7
อาจารย 2 ระดับ 7
อาจารย 2 ระดับ 7

ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ8
อาจารย 2 ระดับ 7
ผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8
ตําแหนง
อาจารย 2 ระดับ 7

บธ.บ. ( ธุรกิจศึกษา )
รปม. ( รัฐประศาสนศาสตร )
กศบ. ( สังคมศึกษา )
ศษ.ม. ( การบริหารการศึกษา )
วท.บ. ( จิตวิทยา )
นศ.ม. ( การประชาสัมพันธ )
กําลังศึกษาตอปริญญาเอก
บช.บ.
กศ.ม. ( ธุรกิจศึกษา )
กําลังศึกษาตอปริญญาเอก
วท.บ. ( เคมี )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )
บธ.บ. ( การเงิน )
ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร )
ศ.บ. ( เศรษฐศาสตร )
ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร )
บช.บ (การบัญชี)
บธ.ม. ( การบัญชี )
ค.บ. ( นาฏศิลป )
นศ.บ. ( นิเทศศาสตร )
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. ( ประวิติศาสตร )
M.A.S. การจัดการที่ดิน
วท.บ. ( เศรษฐศาสตรสหกรณ )
กําลังศึกษาตอปริญญาโท
บธ.บ. ( การจัดการทั่วไป )
บธ.ม. ( การบริหารธุรกิจ )
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
บธ.บ. ( การจัดการงานกอสราง )

14 นายสุรพงษ

จรัสโรจนกุล

15 นางสาวสุริยาภรณ โบสุวรรณ

16 นางอรทัย

ศรีวิพัฒน

17 นางอรุณรุง

เกาพัฒนสกุล

18 นายนิคม

จันทรมังกร

19 นางสาวณัฐแกว

20 นางสาวสุนทรีย

ของรอด

รอดดิษฐ

อาจารย 2 ระดับ 6

M.A.T.
ศ.บ. ( ทรัพยากรมนุษย )
บธ.ม. ( บริหารการเงิน )
กําลังศึกษาตอปริญญาเอก

อาจารย 2 ระดับ 7

ศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )
บธ.ม. ( บริหารงานบุคคล )

อาจารย 2 ระดับ 7

บธ.บ. ( ธุรกิจศึกษา )
กศ.ม.( เทคโนโลยีและการสือ่ สาร ฯ)

อาจารย 2 ระดับ 6

ศศ.บ. ( การจัดการทั่วไป )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )

อาจารย 1 ระดับ 5
อาจารย 2 ระดับ 7

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.บ. ( การตลาด )
ศศ.บ.(รัฐศาสตร – บริหารรัฐกิจ )
นศ.ม. ( นิเทศศาสตร )
Ph.D. Development Communication

อาจารย 1 ระดับ 5

ศศ.บ.( อุตสาหกรรมการทองเที่ยว )
ศศ.ม. ( ประวัติศาสตร )

21 นางกฤษติญา

มูลศรี

อาจารย 1 ระดับ 5

ศศ.บ. ( บริหารธุรกิจ )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )

22 นายโอบกิจ

พรสีมา

อาจารย 1 ระดับ 5

วท.บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร )
วท.ม. ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )

23 นายสมคิด

เจดียว งศ

พนักงานราชการ

บธ.บ. ( บริหารงานกอสราง )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )

24 นางสาวอัจฉรา

กลิ่นจันทร

พนักงานราชการ

บธ.บ. ( การบัญชี )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )

ที่
ชื่อ - นามสกุล
25 นางสาวดอกออ ขวัญนิน

ตําแหนง
อาจารยประจําพิเศษ

26 นางสาวญาดา

อาจารยประจําพิเศษ

วุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
บช.บ. ( บัญชี )
กําลังศึกษาตอปริญญาโท
บช.บ. ( การบัญชี )
กําลังศึกษาตอปริญญาโท
บธ.บ. ( การบริหารงานบุคคล )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )
บธ.บ. ( บริหารธุรกิจ )
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. ( การจัดการอุตสาหกรรม )
บธ.ม ( การตลาด )
ศ.บ. ( การคลัง )
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ศ.บ. ( ทรัพยากรมนุษย )
กําลังศึกษาตอปริญญาโท
วท.บ. ( เศรษฐศาสตรการเกษตร )
วท.ม. ( เศรษฐศาสตรการเกษตร )
ศศ.บ. ( นิเทศศาสตร )
นศ.ม. ( วารสารสนเทศ )
บธ.บ. ( การตลาด )
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร )
กําลังศึกษาตอปริญญาโท
ศ.บ. ( เศรษฐศาสตร )
รปม. ( ทรัพยากรมนุษย )
บช.บ. ( การบัญชี )
บธ.ม.(การวางแผนและการควบคุม )
ศศ.บ. ( บริหารธุรกิจ )

ชาวเรือหัก

27 นางสาวปยะนุช พรหมประเสริฐ อาจารยประจําพิเศษ
28 นางสาวปุณฑริกา แกวเจียมวงศ อาจารยประจําพิเศษ
29 นายศิริพงษ

เหมมั่น

อาจารยประจําพิเศษ

30 นายนิพนธ

เพชระบูรณิน

อาจารยประจําพิเศษ

31 นายธนวรรธ
32 นายวิศาล

ชมภู

อาจารยประจําพิเศษ

บุญประกอบ

อาจารยประจําพิเศษ

33 นางสาวรักชนก สมศักดิ์

อาจารยประจําพิเศษ

34 นางปราณีต

ใจหนัก

อาจารยประจําพิเศษ

35 นายปกรณ

สุนทรเมธ

อาจารยประจําพิเศษ

36 นางรัตนา

ชัชวาลรัตน

อาจารยประจําพิเศษ

37 นางสาวนภาลัย

บุญทิม

อาจารยประจําพิเศษ

38 นายวุฑฒิณัฏฐ

รัตนภรณ

อาจารยประจําพิเศษ

บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )
ที่
ชื่อ - นามสกุล
39 นายนันทพันธ
จิระเดช
ประไพร
40 นางสาวกาญจนา ทับทิมงาม
41 นางสาวนุชจรี
คงเจริญชัย
42 นางสาววิภาวดี
แผลงสกุล
43 นางสาวทองใบ คําเพียร

ตําแหนง
อาจารยประจําพิเศษ
อาจารยประจําพิเศษ
อาจารยประจําพิเศษ
อาจารยประจําพิเศษ
อาจารยประจําพิเศษ

10. คณะกรรมการบริหารคณะ
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
1. นางปาณิสรา
2. นายวิชติ
3. นางชลัยรัตน
4. นางสาวนงลักษณ
5. นางกนกพร
6. นางปลันธนา
7. นางสาวสุริยาภรณ
8. นางอัจฉรา
9.นางสาวสุนทรีย

คงปญญา
วิญญกุล
ศรีเอม
เรืองวิทยาภรณ
สัญพึ่ง
สงวนบุญญพงษ
โบสุวรรณ
ผองพิทยา
รอดดิษฐ

วุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
ศศ.บ. ( เศรษฐศาสตร )
บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )
บธ.บ. ( คอมพิวเตอรธุรกิจ )
บธ.บ. ( การบัญชี )
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. ( การบัญชี )

11. แผนภูมโิ ครงสรางการบริหาร
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โครงสรางการบริหารคณะ

คณบดี

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

คณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
คณะกรรมการพัฒนา

รองคณบดี

สโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

สํานักงาน

งานธุรการ

หนวยสารบรรณ

หนวยการ
หนวยอาคาร
หนวยประชาสัมพันธ
หนวยติดตามและ
ประเมินผล

งานพัสดุและการเงิน

หนวยการเงิน
และบัญชี
หนวยพัสดุ

งานบริการ

หนวย
โครงการ

หนวย
เทคโนโลยีการ
หนวย
หองปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน

หนวยแผนและ
งบประมาณ

หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หนวยประกัน
คณภาพการศึกษา
หนวยพัฒนาคุณภาพ

12. นักศึกษา
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1. นักศึกษาภาคปกติ
ชั้นป
1
2
3
4
รวม

ชาย
79
88
35
89
291

หญิง
455
429
172
240
1,296

ป 4, 21%

รวม
534
517
207
329
1,587

ป 1, 34%

ป 1
ป 2
ป 3

ป 3, 13%
ป 2, 32%

ป 4

2. นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ( กศ.ปช.) หลักสูตร ปริญญาตรี 2 ปหลัง
คณะวิทยาการจัดดําเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ( กศ.ปช. ) ทั้งหมด 3
ศูนยการศึกษา ดังนี้
1. ศูนยการศึกษาเพชรบูรณ
2. ศูนยการศึกษาบึงสามพัน
3. ศูนยการศึกษาจังหวัดพิจิตร
ตารางขอมูลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 3 ศูนยการศึกษา
หลักสูตร
ศูนยการศึกษา

อนุปริญญา
ชาย
หญิง
24
70
20
40
4
11
48
121

เพชรบูรณ
พิจิตร
บึงสามพัน
รวม

ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
72
197
47
188
7
26
126
411

บึงสามพัน, 7%
พิจิตร, 42%

รวม
363
295
48
706

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ, 51%

พิจิตร
บึงสามพัน

นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทเปนครั้งแรก ในปการศึกษา 2548 โดยเปด
สอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ( วันเสาร และวันอาทิตย )
หลักสูตรแรกที่เปดสอนคือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุนที่ 1 ภาคปกติ มีนกั ศึกษา 3 คน เปน
นักศึกษาชาย 1 คน เปนนักศึกษาหญิง 2 คน
สําหรับหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (วันเสาร และวันอาทิตย) รุนที่ 1 สามารถ
สอนไดในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษา 11 คน ปจจุบันคงมีจํานวนนักศึกษา 9 คน
เปนนักศึกษาชาย 1 คน เปนนักศึกษาหญิง 8 คน
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาโท
ชาย
หญิง
1
2
ภาคปกติ
1
7
ภาคพิเศษ
รวม
2
9

รวม
3
9
11

รายงานการประเมินตนเอง
คณะวิทยาการจัดการ
นิยามศัพท
ในเบื้องตนขอทําความเขาใจความหมายของคําวา คุณภาพ การประกันคุณภาพ และระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และวิธีการทํางานใหตรงกันเสียกอน ดังนี้
“ คุณภาพ ” หมายถึง ความตรงกับความมุงหมาย หรือความเหมาะสมกับการใชประโยชนหรือ
การบงชี้รูปลักษณะ (specification) ที่จะทําใหเกิดความสมบูรณ
“การประกันคุณภาพ” หมายถึง การประกันวาโปรแกรมหรือสถาบัน ดําเนินงานไดผลตามเกณฑที่
ตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือการประกันวาสถาบันดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ (Mission) และเปนไป
ตามความคาดหวังของกลุมผูม ีผลไดและผลเสีย คือ นักศึกษา ผูปกครอง ผูสนับสนุนหรือสังคมโดยสวนรวม
“ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ” หมายถึง การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีโครงสรางของระบบและกลไก เปนดังนี้
1.
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวา มีการปฏิบัติหนาที่เปนไป
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ
ที่จะสงผลตอคุณภาพ โดยการ
ควบคุมดังกลาวเนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง ( Self – Regulating System) ในระดับบุคคล โปรแกรม
วิชา คณะ และสถาบัน
2. การตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Audit ) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสถาบัน
ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก เนนที่กระบวนการประกัน
คุณภาพ ซึ่งไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือ และหลักฐานตาง ๆ วิธีการที่ใช
คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการสัมภาษณผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา
3.
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment ) หมายถึง การประเมินคาระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของานวิจยั คุณภาพ
ของการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self – Study)
การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก(External Peer Review) และการใชตัวชีว้ ัดพฤติกรรม
( Performance indicators )
ในสวนทีเ่ ปนกลไกลการดําเนินงาน จะแบงเปน 2 สวน คือ
1.
การประกันคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assurance ) หมายถึงกิจกรรมควบคุม
คุณภาพภายในสถาบันการศึกษา โดยการดําเนินการของสถาบันการศึกษานั้นเอง ทั้งนี้ เพื่อใหมีความมั่นใจวา

สถาบันการศึกษาแหงนั้น ไดดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพพรอมทั้งการตรวจสอบ และประเมินผลทั้ง
ระบบ โดยหนวยงานภายใน เพื่อประกันวาสถาบันการศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพภายใน เปนการควบคุมและตรวจสอบโดยตัวสถาบันเอง มีสวนสําคัญ 3 สวน ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
1.1 การควบคุมคุณภาพภายใน ( Internal Quality Control ) เปนสวนที่สถาบันจะตอง
จัดใหมีระบบกลไกการควบคุมคุณภาพ ในองคประกอบตาง ๆ ทีจ่ ะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิตและตอง
ดําเนินการตามระบบอยางรัดกุมทุกขัน้ ตอน โดยใชหลักการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พรอมทั้งการมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในดวยการควบคุมคุณภาพ จะประกันวาการปฏิบัติหนาทีเ่ ปนไปตาม
ความรับผิดชอบโดย การควบคุมปจจัย หรือตัวแปรตางๆ ทีจ่ ะสงผลตอคุณภาพ การควบคุมดังกลาวนี้
เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล โปรแกรมวิชา คณะ และสถาบัน
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันไดจัดใหมีขึ้น เปนการตรวจสอบเชิง
ระบบมุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม ใชระบบที่พัฒนาขึน้ เพียงใด
และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือได หรือไมวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพในระดับสถาบัน เปนการตรวจสอบดวยตนเอง และการตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบจากตางโปรแกรม คณะ หรือหนวยงานภายในสถาบัน เนนที่กระบวนการ การประกัน
คุณภาพ ซึ่งไดแก การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือ และหลักฐานตาง ๆ
1.3 การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผล การ
ดําเนินการของสถาบันโดยภาพรวมวา เมื่อไดใชระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพ แลว ได
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใดการประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคาระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน
เปนตน โดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self – Study) การประเมินโดย
กัลยาณมิตรทางวิชาการ จากภายนอก (External Peer Review) และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance
Indicator)
ทั้งนี้การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจะกระทําอยางเปนระบบโดยมีกฎเกณฑและ
แนวทางการดําเนินการที่ชดั เจน
2. การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การดําเนินการ
ตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน พรอมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลทั้งระบบ โดยหนวยงานภายนอก
เพื่อประกันวา สถาบันการศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมีคณ
ุ ภาพ

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการตรวจสอบ และประเมินผลโดยกลุมผูที่มีความรูความสามารถ
หรือเกี่ยวของกับการใชงานบัณฑิต ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสถาบัน รวมทั้งการใหการรับรอง มีกระบวนการ
ดังนี้
2.1 การตรวจสอบระบบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Audit)
2.2 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
2.3 การใหการรับรอง (Recognition)
การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและประเมินตนเองจะรายงานและประเมินตนเองตามเกณฑ
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวบงชี้ที่ :
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา
1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบณ
ั ฑิต
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่น
ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา (คน)
1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัล ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปทผี่ านมา (จํานวนชิ้นงาน)
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ จํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และ
ทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคม

แหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ

ตัวบงชี้ที่ :
2.1 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท)
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย ประจํา
2.4 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติตออาจารยประจํา
2.7 จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตรตอจํานวน อาจารยประจําในรอบ 5 ปทผี่ านมา (ชิ้นงาน)
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเข็มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
ตัวบงชี้ที่ :
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
เสริมสรางความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ อาจารยประจํา
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ตออาอาจารยประจํา
3.3 การมีความรูและประสบการณจากาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั (ระดับ)
3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา

3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย)
3.6 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา(บาท)
3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)
มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาไทย ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ อัน
เปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
สรางสรรคและสงเสริมภูมิปญ
 ญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล
ตัวบงชี้ที่ :
4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ตองบดําเนินการ
4.3 มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้น)
4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ)
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกีย่ วของมีสวนรวม ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนาํ ของผูบ ริหาร การพัฒนา
บุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุม คา มี
อิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ :
5.1 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถ
สะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
แบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบไดรวมทั้งมีความสามารถใน
การผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล (ขอ)
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ)
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน)

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)
5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ)
5.9 รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
5.11 รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ :
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงวิชาการ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ)
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (บาท
ตอคน)
มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพือ่ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได

ตัวบงชี้ที่ :
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
ดังนั้น เพื่อใหคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ เปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ จึงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 7 มาตรฐาน 48 ตัวชี้
ดังปรากฏตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สําหรับการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการเพื่อจะไดรูจกั ศักยภาพที่แทจริงของตนเอง
และทิศทางในการวางแผนพัฒนาฯ ใหคณะพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตองการ โดยอาศัยหลักการ รวมคิด รวม
ทํา รวมเสนอแนะจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ โดยแยกตามองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

KPI TEMPLATE 1
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมาย
สภาพการมีงานทํา/เรียนตอของบัณฑิต
ปการศึกษา หมายเหตุ
2549
2547
2548
2549
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาวางงาน
วางงาน
ไมไดตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตจบการศึกษาทั้งหมด (คน)
5. สรุปผลการรายงาน KPI 1

93
4

97 คน

489
1
68
4
734 คน

349
2
74
709 คน

60 %

มีผูตอบ
แบบสอบ
ถาม 425
คน

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลตามแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตามเกณฑ

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

KPI 1

100
66.71

3
2

-

-

-

-

1
1
4
0.67
ปการศึกษา 2549
82.11
3
1
1
5
0.83
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ในปการศึกษา 2547 การดําเนินงานมีการ
สํารวจนัก ศึกษาที่จบการศึกษาเพียง 2 โปรแกรมวิชา ไดแกโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรและโปรแกรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจ และในป 2549 มีการสํารวจเพิ่มเติมตามโปรแกรมวิชาโดยคณะฯทําการสํารวจในวัน
ซอมรับปริญญาบัตรของนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 425 คน
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. การไดรับความรวมมือจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาไปแลวในการใหขอ มูลการทํางาน
และขอมูล รายไดกลับมายังคณะ
2. หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุนในการจัดทําแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ในสวนที่มกี ารจัดทําบัณฑิตไมสงเอกสารกลับมา
2. ในบางโปรแกรมยังไมมีการดําเนินการจัดทําขอมูลที่สมบูรณ จึงไมมขี อมูลที่นํามา
เปนหลักฐานอางอิง
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
1

04.06.00.01.01.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แบบสอบถามบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 2
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทกั ษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สาํ เร็จการศึกษา
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
สภาพการทํางานตรงกับสาขา
ปการศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา
2549
หมายเหตุ
2547
2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
ทํางานตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ทํางานไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ไมตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด (คน)

0
0
0
0

356
128
78
489

235
105
9
349

60%

-

-

-

-

1

1

4

0.67

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

0
2

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

ปการศึกษา 2548

0
72.80

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

ปการศึกษา 2547

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 2

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 2

ปการศึกษา 2549
67.33
2
0
1
3
0.50
5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ในปการศึกษา 2547 การดําเนินงานมีการ
สํารวจนักศึกษาที่จบการศึกษาเพียง2โปรแกรมวิชาไดแกโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรและโปรแกรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจในป2548 ใชการสํารวจจากสํานักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยในป 2549 จึงมีการ
สํารวจเองจากคณะฯซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม 425 คน
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. การไดรับความรวมมือจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาไปแลวในการใหขอมูลการทํางาน และ
ขอมูลรายไดกลับมายังคณะ
2. หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุนในการจัดทําแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ในสวนที่มกี ารจัดทําบัณฑิตไมสงเอกสารกลับมา
2. ในบางโปรแกรมยังไมมีการดําเนินการจัดทําขอมูลที่สมบูรณ จึงไมมขี อมูลที่นํามา
เปนหลักฐานอางอิง
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.01.02.01 แบบสอบถามบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 3
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
ปการศึกษา
ประเภทของบัณฑิต
2549
หมายเหตุ
2547 2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
รับเงินเดือนเริม่ ตนต่ํากวาเกณฑ
รับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ไมตอบแบบสอบถาม
บัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําทั้งหมด

0
0
0
0

94
380
79
489

124
216
9
349

60%

แบบสอบ
ถาม 425

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

KPI 3

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 3

0
79.55

0
2

1

1

4

0.67

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

ปการศึกษา 2549
61.89
2
0
1
3
0.50
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ในปการศึกษา 2547 การดําเนินงานมีการ
สํารวจนักศึกษาที่จบการศึกษาเพียง 2 โปรแกรมวิชา ไดแกโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรและโปรแกรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจในป 2548 จึงใชขอมูลจากสํานักวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัยในป 2549 คณะไดมี
การสํารวจจากคณะฯสํารวจ 425 ชุด
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. การไดรับความรวมมือจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาไปแลวในการใหขอมูลการทํางาน และ
ขอมูลรายไดกลับมายังคณะฯ
2. หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุนในการจัดทําแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ในสวนที่มกี ารจัดทําบัณฑิตไมสงเอกสารกลับมา
2. ในบางโปรแกรมยังไมมีการดําเนินการจัดทําขอมูลที่สมบูรณ จึงไมมขี อมูลที่นํามาเปน
หลักฐานอางอิง
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
1

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

04.06.00.01.03.01 แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 4
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทกั ษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก

ระดับ
ความพึง
ระดับ
ความพึง
ระดับ
ความพึง

1. ชื่อตัวบงชี้ 2.5. 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูป ระกอบการและผูใชบัณฑิต
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
ปการศึกษา
หมายเหตุ
2549
รายการ
2547 2548 2549
ระดับ
ความพึง
พอใจ

1. ความรูความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงาน
2. ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

3.64

3.54

4.27

3.50

3.56
4.21

3.43
4.10

3.75
4.46

3.50
4.00

3.77

3.66

4.16

3.50

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2546
ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 4

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 4

3.77
3.66
4.16

3
3
3

1
1

1
1

5
5

0.84
0.84

5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: การจัดทําโครงการวิจยั ความพึงพอใจของ
นายจางและผูป ระกอบการที่มีตอบัณฑิตมีการดําเนินการโดยสํานักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยทาง
คณะไดรับขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: สํานักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: บุคลากรนอย, งบประมาณจํากัด
5.4 หลักฐานอางอิง: ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.01.04.01 ขอมูลจากการวิจัยความพึงพอใจของผูใช

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
คณะวิทยาศาสตรและ

บัณฑิต

เทคโนโลยี

KPI TEMPLATE 5
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา (คน)
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป

ประเภทแรกของผูไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยอง

2547

258

2549

จํานวน จํานวน จํานวน
1. นักศึกษาปจจุบัน
2. ศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป
รวม (1+2)

0
0 คน

0
2
2 คน

0
2
2 คน

การศึกษา
2549
จํานวน

หมายเหตุ

0
1
1 คน

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

52. สรุปผลการรายงาน KPI 5

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

0
2

0
3

1

1

5

0.84

ปการศึกษา 2549

2

3

1

1

5

0.84

KPI 5

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการไดดาํ เนินการ: รวบรวมผลงานของศิษยเกาที่จบการศึกษา
ไมเกิน 3 ป จากโปรแกรมตางๆในคณะ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. ไดรับความรวมมือใหขอมูลและเอกสารของนักศึกษาที่จบไปแลวและการประสานงานแตละ
โปรแกรมวิชา

2. ไดมีการติดตามผลงานศิษยเกาทีจ่ บไปแลวจากโปรแกรมวิชาของคณะฯ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: ในสวนที่มกี ารจัดทํา บัณฑิตไมสงเอกสารกลับมายังคณะ จึงไม
สามารถจัดเก็บขอมูลได
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
1

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

04.06.00.01.05.01 สําเนาเอกสารการรับรางวัล

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 6
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปทผี่ านมา
2. น้ําหนัก: 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67 % = 0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ประเภทของผลงานที่ไดรับ
ปการศึกษา
เปาหมายป
รางวัลของนักศึกษาระดับ 2547 2548 2549
การศึกษา
หมายเหตุ
ปริญญาโท
2549

0
0
0

0
0
0

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

0
0
0

E รวมคะแนน
(B+C+D)

0
0
0

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

1. วิทยานิพนธ
2. งานวิชาการ
รวม (1+2)

จํานวน

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

จํานวน จํานวน จํานวน

0

0

0

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 6

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 6

ปการศึกษา 2547
0
0
ปการศึกษา 2548
0
0
ปการศึกษา 2549
0
0
0
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 5.4 หลักฐานอางอิง : -

KPI TEMPLATE 7
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะ 1.4.1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธ ปริญญาโททั้งหมด
2. น้ําหนัก: 0 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 0% = 0
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ไมมีขอมูลเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณยังไมมีขอกําหนดระเบียบใหบณ
ั ฑิตถือปฏิบัติ
5. สรุปผลการรายงาน KPI 7

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

KPI 7

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะไดทําการเปดหลักสูตรปริญญาโทในป 2548
ดังนั้นจึงยังไมมีจํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษา และไดรับการตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ รวมทัง้ บทความที่ไดรับการ
นําเสนอในการประชุม / สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 5.4 หลักฐานอางอิง : -

KPI TEMPLATE 8
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูงมีทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะ1.4. 1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
2. น้ําหนัก : 0 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 0% = 0
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ไมมีขอมูลเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไมไดเปดสอนในระดับปริญญาเอก
5. สรุปผลการรายงาน KPI 8

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

0
0
0

0
0
0

0

0

0

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

KPI 8

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: เนื่องจากคณะยังไมมีการเปดหลักสูตร
ปริญญาเอก จึงไมสามารถสํารวจขอมูลได
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 5.4 หลักฐานอางอิง: -

KPI TEMPLATE 9
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 20% = 0.2
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ

4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
2547 2548 2549

เปาหมายป
การศึกษา
2549
ประเภทของผลงานที่ตพี ิมพ เผยแพร จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
และ/หรือ นําไปใชประโยชน
งานวิจยั (ชิ้น)
1. ตีพิมพระดับชาติ
2. ตีพิมพระดับนานาชาติ
งานสรางสรรค (ชิ้น)
1. ใชประโยชนระดับชาติ
2. ใชประโยชนระดับนานาชาติ
รวมงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชิ้น)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (คน)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
40

0
0
0
45

0
0
0
43

0
0
0
43

หมายเหตุ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิงประสิทธิผล
ของแผน (ตามขอ 7.3)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 9

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 9

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะยังไมมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร และหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจยั

5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 5.4 หลักฐานอางอิง: -

-

KPI TEMPLATE 10
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท)

2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 20 % = 0.2
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
2547 2548 2549 การศึกษา
รายการ
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรค (ชิ้น)
1
2
7
งบสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) 150,000 100,000 186,000
จํานวนอาจารยประจํา (คน)
40
45
43

3
100,000
43 คน

KPI 10

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิงประสิทธิผล
ของแผน (ตามขอ 7.3)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 10

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

3,750
2,222

1
1

0

1

2

0.40

ปการศึกษา 2549
4,325.58
1
0
1
2
0.40
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ยังไมมีบุคลากรตําแหนงนักวิจัย
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. มีหนวยงานสํานักวิจยั และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอุดหนุนวิจัย
ของอาจารย
2. มีหนวยงานวิจยั อุดหนุนทุนวิจยั
3. มีการกําหนดภาระงานวิจัย สําหรับอาจารยในระเบียบการกําหนดภาระงานอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
12.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:

1. การกําหนดภาระงานวิจัยสําหรับอาจารยไมสอดคลองและสงเสริมใหอาจารย สนใจการทํา
วิจัยเทาที่ควร
2. การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษามีจํานวนนอย
3. ขาดการฝกอบรมนักวิจัย ใหกับอาจารย และ นักศึกษาจึงไมมีทิศทางและความสนใจ
ในการทําวิจยั เทาที่ควร
4. มีแหลงงบประมาณอุดหนุนทุนวิจยั ภายนอกจํานวนมาก แตขาดความเชื่อมโยงกับผู
ที่ตองการผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.02.02.01 โปรแกรมการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
อ.โอบกิจ พรสีมา งบประมาณ 38,000
บาท
2 04.06.00.02.02.02 คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ
อ.สมคิด เจดียว งศ งบประมาณ 28,000
บาท
3 04.06.00.02.02.03 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณสูการเปนผูประกอบการ
อ.กฤษติญา มูลศรี งบประมาณ 20,000
บาท
4 04.06.00.02.02.04 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคา
OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ
อ.ธนวรรธ ชมพู งบประมาณ 20,000
บาท
5 04.06.00.02.02.05 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
อ.ชาญชัย สุขสกุลงบประมาณ 2,500

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

บาท
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ชื่อหนวยงานหรือ
ที่
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
6 04.06.00.02.02.06 ความพึงพอใจของนายจางและ
ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รุนที่
สําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๘
อ.ชาญชัย สุขสกุล,อ.อรุณรุง เกาพัฒน
สกุลงบประมาณ 30,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
7 04.06.00.02.02.07 การบริหารจัดการเผยแพรผลงานวิจยั
อ.อัจฉรา กลิ่นจันทรงบประมาณ
40,000บาท

KPI TEMPLATE 11
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 20 % = 0.20
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
2547
2548 2549 การศึกษา
รายการ
2549
หมาย
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน เหตุ
งานวิจยั ที่ไดรับทุนจากภายนอก (เรื่อง)
1
3
1
1
งานสรางสรรคที่ไดรับทุนจากภายนอก (เรื่อง)
0
0
0
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก (บาท)
200,000 359,700 250,000 200,000
1. แหลงทุนภายในประเทศ
2. แหลงทุนตางประเทศ
3. หนวยงานอืน่ ๆ ที่ไมใชแหลงทุน
วิจัย
4. จากภาคเอกชน

40

45

43

E รวมคะแนน
(B+C+D)

จํานวนอาจารยประจํา (คน)

43

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

5,000
7,993

1
1

0

1

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

2

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 11

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 11

0.40

ปการศึกษา 2549
5,814
1
0
1
2
0.40
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ยังไมมีบุคลากรตําแหนงนักวิจัยมีการกําหนดภาระงานวิจยั สําหรับอาจารยในระเบียบการ
กําหนดภาระงานอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. มีสํานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. งบประมาณในดานการเผยแพรงานวิจยั มีนอย
2. ขาดการประสานงานกับแหลงเผยแพรการวิจยั ภายนอก
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร

1

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงาน
หรือ
แหลงขอมูล
04.06.00.02.03.01 การพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจ คณะวิทยาการ
ทองเที่ยวในชุมชนบานเข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอ จัดการ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ผ.ศ.เพ็ญจันทร สังขแกว งบประมาณ 250,000

KPI TEMPLATE 12
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2. น้ําหนัก: 5 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 20 % = 0.20
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ประเภทของอาจารยประจํา
การศึกษา
หมายเหตุ
2547 2548 2549
2549
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
1. อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั /งาน
6
3
7
4
สรางสรรค

2. จํานวนอาจารยประจํา
- อาจารยขาราชการ
- อาจารยพนักงานราชการ
- อาจารยประจําพิเศษ

22
2
19

22
2
19

22
2
21

20
0
20

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 12

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 12

15
6.66

1
1

1

1

3

0.60

ปการศึกษา 2549
16.27
1
0
1
2
0.40
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ยังไมมีบุคลากรตําแหนงนักวิจัยจํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึน้ แตเมื่อ
เทียบกับจํานวนอาจารยประจําแลวยังไมสามารถมีพัฒนาการณตามเกณฑของ สมศ.
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. มีหนวยงานสํานักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอุดหนุนหนุนวิจยั ของอาจารย
2. มีการกําหนดภาระงานวิจัย สําหรับอาจารยในระเบียบการกําหนดภาระงานอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. การกําหนดภาระงานวิจัยสําหรับอาจารยไมสอดคลองและสงเสริมใหอาจารย สนใจการทําวิจัยเทาที่ควร
2. การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษามีจํานวนนอย
3. ขาดการฝกอบรมนักวิจัย ใหกับอาจารย และ นักศึกษาจึงไมมีทิศทางและความสนใจในการทําวิจยั เทาที่ควร
5.4 หลักฐานอางอิง

ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.02.04.01 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการพิจารณาทุนอุดหนุน
งานวิจยั

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 13
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทาง
ปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา
อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 20 % = 0.20
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ

4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
2547 2548 2549

ประเภทของอาจารยประจํา

1. อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั /งาน
สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จํานวนอาจารยประจํา
- อาจารยขาราชการ
- อาจารยพนักงานราชการ
- อาจารยประจําพิเศษ

จํานวน จํานวน จํานวน
4 คน 6 คน 1 คน

เปาหมายป
การศึกษา
2549
จํานวน
1 คน

20 คน 22 คน 22 คน
0 คน 2 คน 2 คน
20 คน 21 คน 19 คน

22 คน
2 คน
19คน

หมายเหตุ

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 13

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

10
13.33

1
1

1

1

3

0.60

ปการศึกษา 2549

2.32

1

0

1

2

0.40

KPI 13

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณาจารยมีผลงานวิจยั แตภาระงานสอน
ของคณาจารยคอนขางมากจึงทําใหมีงานวิจัยนอยและอาจารยในคณะทําในชุดโครงการซึ่ง
คณะระบุเฉพาะหัวหนาชุดโครงการ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:

1. มีหนวยงานสํานักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอุดหนุนหนุน
วิจัยของอาจารย
2. มีหนวยงานวิจยั อุดหนุนหนุนวิจยั
3. มีการกําหนดภาระงานวิจยั สําหรับอาจารยในระเบียบการกําหนดภาระงานอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ขาดการฝกอบรมนักวิจยั ใหกับอาจารย และ นักศึกษาจึงไมมีทิศทางและความสนใจในการ
ทําวิจยั เทาที่ควร
2. มีแหลงงบประมาณอุดหนุนทุนวิจยั ภายนอกจํานวนมาก แตขาดความเชื่อมโยงกับผูที่
ตองการผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
5.4 หลักฐานอางอิง: --

ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ที่
1 04.06.00.02.02.05

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
สรุปชุดโครงการวิจัย

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
สถาบันวิจัย

KPI TEMPLATE 14
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะ 1.4. 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติตออาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 0 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 0% = 0
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ

4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
2547 2548 2548

เปาหมายป
รายการ
การศึกษา
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
0
0
0
0
1. บทความวิจยั ที่อางอิงใน refereed journal
0
0
0
0
2. บทความวิจัยที่อางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ
0
0
0
0
3. บทความวิจยั ที่อางอิงในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ
0
0
0
0
รวมคะแนน (1)+(2)+(3)
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
22
22
22
20
- อาจารยขาราชการ
2
2
2
0
- อาจารยพนักงานราชการ
19
19
21
20
- อาจารยประจําพิเศษ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 14

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

52. สรุปผลการรายงาน KPI 14

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

12.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ยังไมมีบุคลากรตําแหนงนักวิจัย

12.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : 12.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 12.4 หลักฐานอางอิง : -

KPI TEMPLATE 15
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
ใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะ 1.4. 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรือ อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา
2. น้ําหนัก : 0 คะแนน จาก 25 คะแนน คิดเปน 0% =0

3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
รายการ
2547 2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน
0
0
0

1. งานวิจยั ที่จดทะเบียนทรัพยสินฯ (ชิ้น)
2. งานสรางสรรคที่จดทะเบียนทรัพยสินฯ (ชิ้น)
รวม (1)+(2)
3. จํานวนอาจารยประจํา(คน)
- อาจารยขาราชการ
- อาจารยพนักงานราชการ
- อาจารยประจําพิเศษ

เปาหมายป
การศึกษา
2549
จํานวน
0

0

0

0

0

20
0
20

22
2
21

22
2
19

22
2
19

หมายเหตุ

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

0
0
0

0
0
0

0

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน
E รวมคะแนน
(B+C+D)
F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

KPI 15

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)
B คะแนนอิงตาม
เกณฑมาตรฐาน (ตาม

5. สรุปผลการรายงาน KPI 15

0

0

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดาํ เนินการ: คณะไมมีจํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
ของอาจารยทไี่ ดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 5.4 หลักฐานอางอิง : -

KPI TEMPLATE 16
ตัวชี้วดั ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 3.75 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 12.5 % = 0.125
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การใหบริการทางวิชาการและบริการชุมชน

4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
2547 2548 2549

เปาหมายป
การศึกษา
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

รายการ

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1. โครงการฝกอบรมระยะสั้น
2. การประชุมสัมมนา นิทรรศการ
3. โครงการรูปแบบอื่น ๆ
รวมคะแนน (1)+(2)+(3)
จํานวนอาจารยประจํา

9

13
4
3
20
45

9
40

34

20

34
43

20
43

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 16

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 16

22.50
44.44
79.06

2
3
3

1
1

1
1

5
5

0.63
0.63

5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน / มาตรการทีไ่ ดดําเนินการ: การบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคมสามารถ
ดําเนินการใหสอดคลองกับปรัชญา พันธกจิ วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของคณะฯไดอยางเปนรูปธรรม
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางวิชาการระดับอุดมศึกษาของทองถิ่น
2. นโยบายการกระจายอํานาจทําใหทองถิน่ เริ่มเรียนรูงานทางวิชาการมากขึ้น
3. บุคลากรในคณะเปนที่ยอมรับของชุมชน

5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. บุคลากรในทองถิ่นและชุมชนยังใชหลักวิชาการในการดําเนินชีวติ ไมมากนัก
2. บุคลากรมีภาระงานสอนมาก
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

1
2

04.06.00.03.01.01
04.06.00.03.01.02

3

04.06.00.03.01.03

4

04.06.00.03.01.04

5
6

04.06.00.03.01.05
04.06.00.03.01.06

7

04.06.00.03.01.07

8

04.06.00.03.01.08

ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

9

04.06.00.03.01.09

10

04.06.00.03.01.10

11
12
13

04.06.00.03.01.11
04.06.00.03.01.12
04.06.00.03.01.13

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
การฝกอบรมการประดิษฐแปรรูปผลิตภัณฑ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี”
ประเพณีอุมพระดําน้ําและเทศการอาหารอรอย
จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2549
การฝกอบรม หลักสูตร COMBAT CAMERA
(ถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว)
โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
โครงการหองสมุดมีชีวิตเพือ่ นอง
โรงเรียนบานปางยาง อ.หนองไผ
โครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท จุลไหมไทย
จํากัด(6)
โครงการสงเสริมศักยภาพ นตผ.จังหวัด/อําเภอ
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทีมกํากับดูแล ประจําป 2550 “
งานมหกรรมทางการศึกษาประจําปการศึกษา
2549
อบรม เรื่อง การสรางผลงานเพื่อจดสิทธิบัตร
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ( 7 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
อ.ชาญชัย สุขสกุล
โปรแกรมการบัญชี
โปรแกรมนิเทศศาสตร
อ.ปลันธนา สงวนบุญพงษ
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมนิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ
ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
อ.ปาณิสรา คงปญญา
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
ฝายกิจการนักศึกษา
อ.ชาญชัย สุขสกุล
ฝายกิจการนักศึกษา

14

04.06.00.03.01.14

15

04.06.00.03.01.15

16

04.06.00.03.01.16

17

04.06.00.03.01.17

18

04.06.00.03.01.18

ประเมินโครงการ
โครงการคายเรียนรูคูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป
2550
การประชาสัมพันธงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
สรางอาชีพสูการเปนเถาแก
โครงการสงเสริมการจัดทําแผนกลยุทธของ
สหกรณ ประจําปงบประมาณ 2550 ( 6 )
โครงการพัฒนาธุรกิจเริ่มประกอบการใหม

อ.สุริยาภรณ โบสุวรรณ
อ.ปลันธนา สงวนบุญ
พงษ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ,
โปรแกรมเศรษฐศาสตร
อ.ชาญชัย สุขสกุล

KPI TEMPLATE 17
ตัวชี้วดั ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
2.น้ําหนัก : 3.75 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 12.50 % = 0.125
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
ภารกิจที่อาจารยประจําปฏิบัติ
2547 2548 2549

1. กรรมการที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
2. กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย
3. กรรมการวิชาการ
4. กรรมการวิชาชีพ
รวมคะแนน (1)+(2)+(3)+(4)
จํานวนอาจารยประจํา

5. สรุปผลการรายงาน KPI 17

เปาหมายป
การศึกษา
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
0
0
4
1

0
40

0
45

4
43

1
43

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

KPI 17

0
0
9.30

0
0
1

1

1

3

0.38

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะไดสงเสริมบุคลากรในคณะในการ
บริการชุมชนในทุกๆดานทั้งการเปนวิทยากรและที่ปรึกษาหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางวิชาการระดับอุดมศึกษาของทองถิ่น
2. นโยบายการกระจายอํานาจทําใหทองถิน่ เริ่มเรียนรูงานทางวิชาการมากขึ้น
3. บุคลากรในคณะเปนที่ยอมรับของชุมชน
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: ภาระงานสอนในคณะมีมาก, งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง: ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1

04.06.00.03.02.01

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็น
และการมีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด
เพชรบูรณ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 18
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนา การเรียน การสอน และการวิจัย
2. น้ําหนัก : 3.75 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 12.5 % = 0.125
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การใหบริการทางวิชาการและบริการชุมชน, การสงเสริมและ
สนับสนุนทางการศึกษา
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
ประเภทโครงการที่นํามาใชประโยชน
ป
2547 2548 2549
การศึกษา หมายเหตุ
2549
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4
4
4
4
ระดับคุณภาพ
1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัย
2 = มี (1)+ มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิ ชาการและวิ ชาชี พมาใชในการเรียนการสอน
อยางนอย 1โครงการ
3 = มี (2)+มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1
โครงการ

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

KPI 18

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

4 = มี (3)+มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยางนอย 1โครงการ
5 = มี (4)+มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจยั กับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1
โครงการ
5. สรุปผลการรายงาน KPI 18

4
4
4

3
3
3

1
1

1
1

5
5

0.63
0.63

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการกําหนดภาระงานวิจัย สําหรับอาจารย
ในระเบียบการกําหนดภาระงานอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. แผนการดําเนินกิจกรรมงานบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคม
2. คณะฯ มีนโยบายการบริการวิชาการแกทองถิ่น
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
บุคคลากรในทองถิ่นและชุมชนยังใชหลักวิชาการในการดําเนินชีวิตไมมากนัก
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

1

04.06.00.03.03.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
อ.สมคิด เจดียว งศ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการ
จัดการ

2

04.06.00.03.03.02

3

04.06.00.03.03.03

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสูการเปน
ผูประกอบการ
อ.กฤษติญา มูลศรี
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคา OTOP ใน
จังหวัดเพชรบูรณ
อ.ธนวรรธ ชมพู

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ

KPI TEMPLATE 19
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 3.75 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 25% = 0.125
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การใหบริการทางวิชาการและบริการชุมชน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

หมวดคาใชจายในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพือ่ สังคม

ปการศึกษา
2547
2548
2549

บาท

บาท

บาท

เปาหมาย
ป
การศึกษา หมาย
2549 เหตุ
บาท

1. คาใชจาย
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
2. มูลคา
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาใชอุปกรณและสถานที่
รวม (1)+(2)
จํานวนอาจารยประจํา

235,000 363,000

200,000

106,555 235,000 363,000
40
45
43

200,000
43

106,555

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

2,663.87
5,222.22

1
1

1

1

3

0.38

ปการศึกษา 2549

8,441.86

2

1

1

4

0.50

KPI 19

Aคาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 19

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: การบริการวิชาการแกชุมชนของคณะ
เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : นักศึกษา , บุคลากรในคณะฯ , มหาวิทยาลัย
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณ , บุคลากรนอย
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับที่

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1

04.06.00.03.04.01

งานบริการวิชาการของคณะ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 20
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะที่ 1.4.3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับ นานาชาติ
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67% =0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ประเภทของแหลงใหบริการ
2547
2548
2549 การศึกษา
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

1. ศูนยเครือขายวิชาการ
2. ศูนยเครือขายวิชาชีพ
รวม (1)+(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 20

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 20

ปการศึกษา 2547
0
0
ปการศึกษา 2548
0
0
ปการศึกษา 2549
0
0
0
0
0
0
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : คณะไมมีศูนยในการบริการวิชาการ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 5.4 หลักฐานอางอิง : -

KPI TEMPLATE 21
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะที่ 1.4.3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตอ
อาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67% =0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การใหบริการทางวิชาการและบริการชุมชน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย

ประเภทของรายรับ

2547

2548

2549

จํานวน
0
1. เงินรายไดจากกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการในนามหนวยงาน
45,000
2. เงินรายไดจากหักคา over charge จาก
โครงการที่ผานสถาบัน
45,000
รวม (1)+(2)
จํานวนอาจารยประจํา
40 คน

จํานวน
0

จํานวน
0

ป
การศึกษา หมายเหตุ
2549
จํานวน
0

140,000 155,000

100,000

140,000 155,000
45 คน 43 คน

100,000
43 คน

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 21

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

1,125
3,111

1
1

1

1

3

0.50

ปการศึกษา 2549

3,604.65

1

0

1

2

0.33

KPI 21

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ มีนโยบายการบริการทางวิชาการแก
ทองถิ่น โดยกําหนดแผนกลยุทธดานบริการวิชาการ วิชาชีพ ใหแกทองถิ่น
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: บุคลากรในคณะเปนทีย่ อมรับของชุมชน
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: - งบประมาณในดานการบริการวิชาการมีนอย
- ขาดการประสานงานกับแหลงบริการวิชาการ
5.4 หลักฐานอางอิง:

ลําดับที่
1

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
04.06.00.03.06.01 งานบริการทางวิชาการของคณะ คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 22
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะที่ 1.4.3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันกิจของสถาบัน
2. น้ําหนัก : 5 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเปน 16.67% =0.167
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: การใหบริการทางวิชาการและบริการชุมชน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ความสําคัญการใหบริการตามพันธกิจ
การศึกษา
2547 2548 2549
2549
หมายเหตุ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

5

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

5

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 22

4

Aคาของคะแนน
(ตามขอ 6)

ระดับคุณภาพ
1 = มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการ
อยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
2 = มี (1)+ มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยาง
ครบถวน ตามพันธ กิจของสถาบัน
3 = มี (2)+ มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
และการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
4 = มี (3)+ มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค หรือ
การพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงาน
บริการ วิชาการแกสังคม อยางนอย 1 โครงการ
5 = มี (4)+ เกิดเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบั นการศึ กษาและองค กรในชุ มชนในการ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู อยางนอย 1 โครงการ
5. สรุปผลการรายงาน KPI 22

4
5
5

3
3
3

1
1

1
1

5
5

0.84
0.84

5.1 คําชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการทีไ่ ดดําเนินการ: มีการปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพภายนอก มากขึน้ ในปการศึกษา
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ ฯใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอก
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:

1. หนวยงานบางหนวยงานยังไมไดจดั ทําแผนกลยุทธ
2. การประสานแผนกลยุทธและจัดทําแผนกลยุทธรวมของสถาบันยังไมชัดเจน
3. ภาระงานสอนของคณาจารยมีมากขึ้นจึงทําใหกจิ กรรมลดลง
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับที่

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1

04.06.00.03.07.01

รายงานประจําป

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

2

04.06.00.03.07.02

งานวิจยั - การพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืน

ผศ.เพ็ญจันทร สังขแกว

KPI TEMPLATE 23
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนา
สูสากล
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.4.1 รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
2. น้ําหนัก : 7.5 คะแนน จาก 15คะแนน คิดเปน 50 % = 0.50
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาภายนอกและภายใน, โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม, โครงการบริการสํานักงานคณบดีคณะฯ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมายป
ระดับ/ชื่อกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
2547
2548
2549
2549
หมายเหตุ

25
831.31

220
1,425.75

20

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

นับจํานวน
กิจกรรมใน
โครงการตางๆ

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

20
989.52

E รวมคะแนน
(B+C+D)

จํานวน
20

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

จํานวน
220

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 23

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

1. ระดับทองถิ่น
2. ระดับประเทศ
รวม (1)+(2)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
5. สรุปผลการรายงาน KPI 23

จํานวน จํานวน
20
25

ปการศึกษา 2547
2.02
1
ปการศึกษา 2548
3.01
1
1
1
3
1.50
ปการศึกษา 2549
15.43
2
1
1
4
2.00
5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะมีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตางๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น
ภายใตความเขาใจทีถ่ ูกตองถึง
ศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมคณะมีจํานวนโครงการเปนไปตาม
เปาหมายแตคา FTES ของคณะสูงขึ้นมากคณะจึงนับกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการตางๆทั้งหมด
220 กิจกรรม
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: คณะฯ มีนโยบาย/ แผนงาน แผนกลยุทธ ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
- ขาดการนําเสนอนโยบายและแผนงานใหแกทองถิ่น
- งบประมาณทีจ่ ัดสรรใหมีจํานวนนอย
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
ที่
1
2
3

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
04.06.00.04.01.0
1
04.06.00.04.01.0
2
04.06.00.04.01.0

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล

โครงการ ลดละ เลิกอบายมุข และโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อลดความฟุมเฟอย
โครงการแหเทียนเขาพรรษา

ฝายกิจการนักศึกษา

โครงการปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

,,

,,

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
04.06.00.04.01.0
4
04.06.00.04.01.0
5
04.06.00.04.01.0
6
04.06.00.04.01.0
7
04.06.00.04.01.0
8
04.06.00.04.01.0
9
04.06.00.04.01.1
0
04.06.00.04.01.1
1
04.06.00.04.01.1
2
04.06.00.04.01.1
3
04.06.00.04.01.1
4
04.06.00.04.01.1
5
04.06.00.04.01.1
6
04.06.00.04.01.1
7
04.06.00.04.01.1
8
04.06.00.04.01.1
9
04.06.00.04.01.2
0

กิจกรรมการแขงกีฬานองใหม

,,

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ “ยุวชนคนดี ศรี
เพชรบูรณ”
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

,,

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวนั แมแหงชาติ

,,

โครงการรณรงคลดละเลิก อบายมุขเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
โครงการลานวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ครั้งที่ 1
ประเพณีอุมพระดําน้ําและเทศกาลอาหารอรอยจังหวัด
เพชรบูรณ ประจําป 2549
โครงการประเพณีวนั ลอยกระทง

,,

,,

,,
โปรแกรมนิเทศ
ศาสตร
ฝายกิจการนักศึกษา

โครงการพี่เตือนนอง ภัยอบายมุข

,,

นิทรรศการอัคคีวิถีไทย เทิดไทองคราชันย (วันพอ
แหงชาติ)
การทําบุญขึ้นปใหม คณะวิทยาการจัดการ

,,

พิธีรดน้ําดําหัวนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ
ผูทรงคุณวุฒิ
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2550
กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปการศึกษา
2550
โครงการสานสัมพันธวันอําลา
กิจกรรมวันไหวครู

,,
คณะวิทยาการจัดการ
อ.สุริยาภรณ โบ
สุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
ฝายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ฝายกิจการนักศึกษา

KPI TEMPLATE 24
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนา
สูสากล
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
2. น้ําหนัก : 7.5 คะแนน จาก 15คะแนน คิดเปน 50 % = 0.50
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
หมวดของเงิน
การศึกษา
2547
2548
2549
2549 หมายเหตุ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
1. คาใชจายทีใ่ ชในการอนุรักษฯ (บาท)
0
0
0
0
2. มูลคาที่ใชในการอนุรักษฯ(บาท)
105,130 233,000 179,050
150,000
105,130 233,000 179,050
150,000
รวม (1)+(2)
13,400,90 16,956,60 3,349,779
งบดําเนินงานทั้งปงบประมาณ (บาท)
0
0

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 24

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 24

ปการศึกษา 2547
0.78
2
ปการศึกษา 2548
1.37
3
1
1
5
2.50
ปการศึกษา 2549
5.34
3
1
1
5
2.50
5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ไดมีการรวบรวมหนังสือขอเชิญทําบุญใน
เทศกาลตาง ๆ เพื่อใชประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้น

5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: คณะไดรับความรวมมือจากบุคลากรอยางดี
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
ขาดการวางแผนโครงการไวลวงหนางบประมาณในการสนับสนุนนอย
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
ที่
1

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
04.06.00.04.02.0 ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย
1
งบประมาณ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
กองแผนและนโยบาย

KPI TEMPLATE 25
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนา
สูสากล
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะที่ 1.3.4.3 มีผลงาน หรือชิน้ งานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
2. น้ําหนัก : 0 คะแนน จาก 15 คะแนน คิดเปน 0% = 0
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ:
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ประเภทของผลงานดานศิลปะ
2547 2548 2549 การศึกษา
และวัฒนธรรม
2549
หมายเหตุ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
1. ผลงานพัฒนาองคความรู( ชิ้น)
0
0
0
0
2. ผลงานสรางมาตรฐาน (ชิ้น)
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม (1)+(2)
จํานวนอาจารยประจํา (คน)
40
45
43
43

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 25

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 25

0
0

0
0

-

-

-

-

ปการศึกษา 2549

0

0

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: 5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 5.4 หลักฐานอางอิง: -

0

0

0

KPI TEMPLATE 26
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนา
สูสากล
1. ชื่อตัวบงชี้เฉพาะที่ 1.4.4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
2. น้ําหนัก : 0 คะแนน จาก 15 คะแนน คิดเปน 0 % = 0
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ประสิทธิผลดานศิลปะและวัฒนธรรม
2547 2548 2549 การศึกษา
2549
หมาย
เหตุ
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
ระดับคุณภาพ
0
0
0
1 = มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและ 0
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
2 = มี (1) + มีการดําเนินการตามโครงการขอ 1
3 = มี (2) + มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
4 = มี (3) + มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
5 = มี (4) + มีการบูรณาการงานดานการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ
2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย
ออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 26

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 26

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: 5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 5.4 หลักฐานอางอิง: -

KPI TEMPLATE 27
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.5.1 สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึง
นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
กระจายอํานาจ โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมายป
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา
2547 2548 2549
2549
หมายเหตุ
9มี/- 9มี/- 9มี/- 9มี/-ไมมี
ไมมี ไมมี ไมมี
1. กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา
9
9
9
9
เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
2. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา มีสวนรวม
9
9
9
9
ในการกําหนดและใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มี
นัยสําคัญ
3. สภาสถาบัน/ กลุมสาขาติดตามผล
9
9
9
9
การดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ
หลักของสถาบันอยางครบถวน
มากกวาปละ 2 ครั้ง

ปการศึกษา
2547 2548 2549

ผลการดําเนินงาน

4. มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุม
สาขาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
5. มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา
เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
สถาบัน/ กลุมสาขา กอนประชุมโดย
เฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน/ กลุมสาขาโดยมี
หลักเกณฑที่ชดั เจนและตกลงกันไว
ลวงหนา
รวม (จํานวนที่มี)

เปาหมายป
การศึกษา
2549
9มี/-ไมมี

9มี/ไมมี
9

9มี/ไมมี
9

9มี/ไมมี
9

9

9

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

หมายเหตุ

9

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

3
3

-

1

5

0.46

1

1

5

0.46

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5 สรุปผลการรายงาน KPI 27

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

5
5

ปการศึกษา 2549

5

3

KPI 27

1

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารย มีการดําเนินงาน
ตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและ
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. การรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ภายในคณะฯ ที่เกีย่ วของ เพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง
และจัดทํารายงานประจําป
2. รวบรวมขอมูลในดานตางๆ ภายนอกคณะฯ ที่เกีย่ วของ เพื่อใชเปนหลักฐานอางอิงและ
จัดทํารายงานประจําป
3. บุคลากรที่มีความรูและเขาใจวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน และนําไปสู
กระบวนการตางๆ ในลําดับตอไป
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ขอมูลดานตางๆ ภายในคณะฯ ที่เกีย่ วของ ที่ใชเปนหลักฐานอางอิงและจัดทํารายงาน
ประจําป บางอยางมีรายละเอียดไมเพียงพอ
2. การประสานงานในการรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ภายนอกคณะฯ ยังติดขัด
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูและเขาใจวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน และนําไปสู
กระบวนการตางๆ ในลําดับตอไป
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่

หมายเลขเอกสาร

1
2
3
4
5

04.06.00.05.01.01
04.06.00.05.01.02
04.06.00.05.01.03
04.06.00.05.01.04
04.06.00.05.01.05

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
บันทึกรายงานการประชุมคณะ
แผนการปฏิบัติการคณะ
คําสั่งแตงกรรมการคณะ
เว็ปไซดคณะวิทยาการจัดการ
รายงานประจําป

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 28
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 1.4.5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:

เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

ปการศึกษา
เปาหมายป
2547 2548 2549 การศึกษา
2549
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

หมาย
เหตุ

4

ระดับคุณภาพ
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู
ประจํางบประมาณ 2549
2 = มี (1) + มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50
3 = มี (2) + มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100
4 = มี (3) + มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรู
5 = มี (4) + มีการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของ กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
จัดการจัดการความรู

4

4

4

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 28

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 28

4
4
4

3
3
3

1
1

1
1

5
5

0.46
0.46

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะวิทยาการจัดการมีแผนในการปฏิบัติการ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกรและการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: บุคลากรในคณะ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณ, บุคลากร

5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.05.02.0 บันทึกรายงานการประชุมคณะ
1

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 29
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชีท้ ี่ 1.4.5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย

เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ
1 = คณะกรรมการ/ คณะทํางาน
กําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน
2 = มี (1)+ มีแผนกลยุทธของสถาบัน
3 = มี (2)+ มีคณะกรรมการวิเคราะห
ความสอดคลองของแผนกลยุทธกั บ
ยุทธศาสตรชาติ
4 =มี (3)+แผนกลยุทธมีความ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ
นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5 = มี (4 )+ แผนกลยุทธมีความ
สอด คลองกับยุทธศาสตรชาติ
ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน

2547
ระดับ

2548
ระดับ

2549
ระดับ

ปการศึกษา
2549
ระดับ

5

5

5

5

หมายเหตุ

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 29

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

5
5

3
3

1

1

5

0.46

ปการศึกษา 2549

5

3

1

1

5

0.46

KPI 29

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ รับนโยบายการปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยเนนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหมีความรูและเขาใจในศักยภาพ
ของตนเอง
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:

1. นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ
2. บุคลากรที่เปนผูดําเนินการ ตองเปนผูมีความชํานาญ และมีความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงาน
อยางถูกวิธี
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ระยะเวลาสั้นเกินไป
2. ความชัดเจนในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการอยางถูกวิธี
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลข
ที่ เอกสาร
1 04.06.00.05.03.0
1
2 04.06.00.05.03.0
2
3 04.06.00.05.03.0
3

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงกรรมการคณะ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

เวปไซดคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการคณะ

คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 30
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ที่ 3.9.5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
2. น้ําหนัก: 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร

4 . รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
2547 2548 2549

เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ
ในการใชทรัพยากรของสถาบัน
2 = มี (1)+ มีผลการวิเคราะหความตองการ
ในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3 = มี (2)+ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นในสถาบัน
4 = มี (3)+ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5 = มี (4)+ มีผลการประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น

ระดับ

ระดับ

ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
ระดับ

3

3

4

4

0
1

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

2
2
3

E รวมคะแนน
(B+C+D)

3
3
4

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)
C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

KPI 30

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 30

0
1

2
5

0.18
0.46

หมายเหตุ

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะฯ มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
คณะฯ แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
2. การวางแผน โดยกําหนดโครงการตางๆ ใหมีความสัมพันธกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณเพื่อใชในการดําเนินการ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ที่
1 04.06.00.05.04.01
2
3

04.06.00.05.04.02
04.06.00.05.04.03

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
การรวมมืองานอุมพระดําน้าํ ของเทศบาล
และคณะ
บันทึกรายงานการประชุมคณะ
แผนการปฏิบัติการคณะ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 31
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี4้ .14. 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
2. น้ําหนัก: 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:

ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

2547 2548 2549
ระดับ ระดับ ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
ระดับ

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
1 = มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2 = มี (1)+ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ
3 = มี (2)+ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล
4 = มี (3)+ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล และประเมินความ
พึงพอใจของผูใ ชฐานขอมูล
5 = มี (4)+ มีการนําผลการประเมินในขอ
3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

3

3

3

3

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 31

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 31

3
3
3

2
2
2

0
0

0
1

2
3

0.18
0.27

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ทางคณะไดจัดทําเว็บไซดคณะเพื่อการ
เผยแพรขอมูลแกนกั ศึกษาและผูที่สนใจมีการดูแลระบบฐานขอมูลมีเจาหนาที่ในการกํากับดูแล
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: คณะฯมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:

1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร มีจาํ นวนจํากัด และ ไมเพียงพอตอการใหบริการ
2. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติ และขยายเครือขายคอมพิวเตอรยังไม
เพียงพอ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่
1

หมายเลข
ชื่อเอกสารหรือหลักฐาน
เอกสาร
อางอิง
04.06.00.05.05.0 เว็ปไซตคณะวิทยาการ
1
จัดการ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 32
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี1้ .3. 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
2547
จํานวน
สินทรัพยถาวร (บาท)
1. ครุภัณฑ
2. อาคารสถานที่
3. ที่ดิน
รวม (1)+(2)+(3)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(FTES) (คน)

2548
จํานวน

2549
จํานวน

623,270.82 1,601,725.1
7
618,300
580,133
1,184,992.7 1,214,570.8 2,181,856.1
1
2
7
989.52
831.31
1,425.75
543,792.71
641,200
-

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
จํานวน

หมายเหตุ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

1
1

-

1

2

0.18

0

1

2

0.18

KPI 32

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 32

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

1,197.54
1,461

ปการศึกษา 2549

1,530.32

1

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: การดําเนินงานคาใชจายและสินทรัพยถาวร
รวมถึงครุภัณฑ จะรวบอยูในมหาวิทยาลัย, เอกสารการคิดคาเสื่อมราคา
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: มหาวิทยาลัย, สํานักวางแผน
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: บุคลากรนอย, ขอมูลลาชา
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่
1

หมายเลข
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
เอกสาร
04.06.00.05.06.0 ขอมูลครุภัณฑของคณะวิทยาการ
1
จัดการ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
พัสดุมหาวิทยาลัย

KPI TEMPLATE 33
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี1้ .3. 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
รายการ
2547
จํานวน
คาใชจายทั้งหมด (บาท)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(FTES) (คน)

20,654,052
989.52

2548
จํานวน

2549
จํานวน

20,052,181 3,701,284.16
831.31
1,425.75

เปาหมาย
ปการศึกษา หมายเหตุ
2549
จํานวน

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

66.62
61.43

1
1

1

1

ปการศึกษา 2549

4.15

3

1

1

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

KPI 33

E รวมคะแนน
(B+C+D)

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 33

-

0.27

5

0.45

3

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: รายงานตนทุนงบประมาณจําแนกตามหมูวิชา
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: มหาวิทยาลัย, สํานักวางแผน
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: บุคลากรนอย, งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐาน
อางอิง
1
04.06.00.05.07.01 ขอมูลงบประมาณ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
กองแผนและงบประมาณ

KPI TEMPLATE 34
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ 3.8. 5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ)
2. น้ําหนัก: 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
รายการ

เงินเหลือจายสุทธิ (บาท)
งบดําเนินการ (บาท)
1. งบประมาณแผนดิน
2. งบเงินรายได
1. (1)+(2)

2547
จํานวน

2548
จํานวน

2549
จํานวน

(7,253,581)

(3,095,581)

3,341,123.84

2,342,700
11,058,200
13,400,900

1,801,800
15,154,800
16,956,600

1,336,833
2,012,946
3,349,779

เปาหมาย
ปการศึกษา หมา
2549
ยเหตุ
จํานวน

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

KPI 34

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 34

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548
ปการศึกษา 2549

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะไดรับขอมูลจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
งบประมาณทีไ่ ดรับและคาใชจาย
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่

หมายเลขเอกสาร

1

04.06.00.05.08.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
เอกสารแนวทางการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานวางแผนและ
งบประมาณ

KPI TEMPLATE 35
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
การเขารวมประชุมวิชาการและ/
หรือการนําเสนอผลงานวิชาการ 2547 2548 2549
ของอาจารยประจํา
จํานวน จํานวน จํานวน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
จํานวน

1. ระดับประเทศ (คน)
2. ระดับนานาชาติ (คน)

N/A

0

1

1

รวม (1)+(2)
จํานวนอาจารยประจํา (คน)

N/A
40

0
45

1
43

1
43

หมายเหตุ

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 35

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

N/A
0

0
0

0

0

0

0

ปการศึกษา 2549

2.38

1

1

1

3

0.27

KPI 35

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คําสั่งของคณะที่ใหอาจารยประจําเขารวม
ประชุมวิชาการ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: บุคลากร
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ที่
1 04.06.00.05.09.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
อาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ คณะวิทยาการ
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
จัดการ

KPI TEMPLATE 36
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
2. น้ําหนัก: 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
2547
2548
2549
จํานวน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
จํานวน

520,000 801,000 1,050,000

1,000,000

รายการ
จํานวน จํานวน
1. งบประมาณพัฒนาอาจารยในประเทศ
(บาท)
2. งบประมาณพัฒนาอาจารยใน
ตางประเทศ(บาท)
รวม (1)+(2)
อาจารยประจํา(คน)

90,000
520,000 801,000 1,140,000
41
45
43

1,000,000
43

หมาย
เหตุ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

12,682.92
17,800

3
3

1

1

ปการศึกษา 2549

26,511.63

3

1

1

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

KPI 36

E รวมคะแนน
(B+C+D)

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 36

-

0.46

5

0.46

5

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะไดมีการจัดสรรเงินงบประมาณแก
คณาจารยในการพัฒนา
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: คณะใหความสําคัญในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใน
คณะโดยจัดงบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารยสม่ําเสมอ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณนอย
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
2

04.06.00.05.10.01 เอกสารการควบคุมเงินงบประมาณป 2549
04.06.00.05.10.02 งบพัฒนาคณาจารย

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
กองแผนและนโยบาย

KPI TEMPLATE 37
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
1. ชื่อตัวบงชี้ 3.8.5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบั การพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. น้ําหนัก : 1.82 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 9.10 % = 0.091
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการสงเสริมและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา

การพัฒนาความรูและวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนประเภท
1. การศึกษาตอ (คน)
2. การไปอบรมสัมมนา/ดูงาน(คน)
3. การอบรมที่มหาวิทยาลัยฯจัดขึ้นเอง
(คน)
รวม (1)+(2)+ (3)
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน(คน)

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
2547 2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
0
0
4

0
0
4

0
0
4

3

4
5

4
5

4
5

3
5

หมายเหตุ

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 37

ปการศึกษา 2547

80

3

-

-

-

-

ปการศึกษา 2548

80

3

1

1

5

0.46

ปการศึกษา 2549

80

3

1

1

5

0.46

KPI 37

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน
ขาราชการประจําแตทางคณะมีบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราวเปนสายสนับสนุน
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: บุคลากรมีจํานวนนอยมาก, งบประมาณ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.05.11.01 หนังสือเชิญการเขารับการอบรม
2 04.06.00.05.11.02 หนังสือเชิญเขารวมอบรมการปองกันไวรัส

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 38
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
2. น้ําหนัก: 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
(สกอ.รับรอง)
1. ระดับอนุปริญญา…
2. ระดับปริญญาตรี
3. ระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง
4. ระดับปริญญาโท
รวม (1)+(2)+(3)+(4)
หลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน

2547 2548
จํานวน จํานวน

2
6
2
10
10

2
6
2
1
11
11

2549
จํานวน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
จํานวน

2
6
2
1
11
11

2
6
2
1
11
11

หมายเหตุ

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 38

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

100
100

3
3

1

1

5

0.56

ปการศึกษา 2549

100

3

1

1

5

0.56

KPI 38

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะเปดทําการสอนหลายหลักสูตรวิชา ทั้ง
ภาคปกติและภาค กศ.ปช.ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
หลักสูตรใหมที่ไดมาตรฐาน สนองตอบความตองการของทองถิ่นและผูเรียน
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณทีจ่ ะดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมมีนอยไมเพียงพอ
ในการดําเนินงาน
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
1

04.06.00.06.01.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
หลักสูตรทุกโปรแกรมวิชา

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 39
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.3. 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)
2. น้ําหนัก: 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
รายการ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
1. ระดับปริญญาตรี
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. ระดับปริญญาโท
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
รวม (1)+(2)
จํานวนอาจารยประจํา

2547 2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2549
จํานวน

1,572
643

1,602
646

1,587
706

1,200
600

2,215
40

3
11
2,262
45

3
8
2,304
43

3
11
1,814
43

หมายเหตุ

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

3
2

-

1

3

0.33

0

1

3

0.33

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 39

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

-0.26
-6.57

ปการศึกษา 2549

-8.16

2

KPI 39

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
- ภาคปกติ
เปดสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
- ภาค กศ.ปช
เปดสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ศูนยใหการศึกษาพิจติ ร อําเภอ
ตะพานหิน และศูนยใหการศึกษาบึงสามพัน
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. นโยบายการเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2. จํานวนอุปกรณ การเรียนการสอน อาคารที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: 5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.06.02.01 ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
สํานักงานสงเสริม

KPI TEMPLATE 40
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2. น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมาย
ปการศึกษา
หมายเหตุ
ประเภทของอาจารยประจํา
2549
2547 2548 2549
จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําทั้งหมด

1 คน 1 คน 1 คน
41 คน 45 คน 43 คน

1 คน
43 คน

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

1
1

-

1

2

0.22

0

1

2

0.22

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 40

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

2.44
2.22

ปการศึกษา 2549

2.32

1

KPI 40

0

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: ปจจุบัน คณะฯ มีอาจารยทมี่ ีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน ทางคณะไดมีการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอมากขึน้
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: นโยบายสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณนอย
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.06.03.01 เอกสารการสํารวจบุคลากร

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
ฝายการเจาหนาที่

KPI TEMPLATE 41
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี1้ .4. 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
2. น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
ปการศึกษา
ประเภทของตําแหนงทาง
2549
2547 2548 2549
วิชาการของอาจารยประจํา จํานวน จํานวน จํานวน
จํานวน
1. ศาสตราจารย
2. รองศาสตราจารย
3. ผูชวยศาสตราจารย
รวม (1)+(2)+(3)
จํานวนอาจารยประจํา

0 คน 0 คน
0 คน 0 คน
2 คน 2 คน
2 คน 2 คน
41 คน 45 คน

0 คน
0 คน
2 คน
2 คน
43 คน

0 คน
0 คน
2 คน
2 คน
43 คน

หมายเหตุ

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 41

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

4.88
4.44

1
1

0

1

2

0.22

ปการศึกษา 2549

4.65

1

0

1

2

0.22

KPI 41

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนิน1การ: ปจจุบันคณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มขึ้น 1 คนทางคณะไดมีการสงเสริมใหบุคลากรทําผลงานวิชาการมากขึ้น
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: 5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณ, บุคลากรมีภาระงานสอนมาก
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.06.04.01 เอกสารการการสํารวจบุคลากร

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
ฝายการเจาหนาที่

KPI TEMPLATE 42
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 2.7. 6.5 การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
2. น้ําหนัก : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:

ปการศึกษา

เปาหมาย
ปการศึกษา หมายเหตุ
2549
2547 2548 2549
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ

เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2 = มี (1)+ มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่ วของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3 = มี (2)+ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
4 = มี (3)+ มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5 = มี (4)+ มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือ
หาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

4

4

4

4

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 42

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

4
4

3
3

1

1

5

0.56

ปการศึกษา 2549

4

3

1

1

5

0.56

KPI 42

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะฯได ส นั บ สนุ น ให อ าจารย ภ ายในคณะได ป ฏิ บั ติ อ ยู ใ นกรอบ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการตักเตือนวากลาวใหชี้แจง ถาประพฤติวินัยก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้งดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการลงโทษตอไป
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
1. อาจารยทุกทานภายในคณะฯเขาใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพพอสมควร
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. ไมมีคณะกรรมการติดตามและดูแล
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.06.05.01 เอกสารจรรยาบรรณ

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 43
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเองตาม
ความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผล
การเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.3. 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ จริง
2.น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมาย
ป
หมาย
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา เหตุ
2547
2548
2549
2549
3มี/-ไมมี 3มี/-ไมมี 3มี/-ไมมี 3มี/-ไมมี
1. มีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2. มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขา
ในผูเรียนเปนรายบุคคล
3. มีความสามารถในการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน

9

9

9

9

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-

-

-

-

4 จํานวน

6 จํานวน

6 จํานวน

6 จํานวน

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

-

E รวมคะแนน
(B+C+D)

9

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

9

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

9

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

9

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน
6. มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลีย่ นการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
7. มีการวิจยั เพือ่ พัฒนาสื่อและการ เรียนรู
ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
รวม (ขอ 1 – ขอ 7)
5. สรุปผลการรายงาน KPI 43

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

6
6

3
3

1

1

5

0.56

ปการศึกษา 2549

6

3

1

1

5

0.56

KPI 43

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ ไดมีการเปดโอกาสใหผูเรียนได
คน คว า วิ จั ย โดยอิ ส ระในรู ป โครงการวิจั ย ส ว นบุค คล การเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นมี โ อกาสเลื อ กเรี ย นได
หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมี
หองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่การใหการ
สนับสนุนในกิจกรรมดานตางๆ ของนักศึกษาทั้งเรียนการเรียนและอืน่ ๆ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการประกอบกิจกรรมมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของนักศึกษา
2. นักศึกษาบางคนไมใหความสนใจในการรวมกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
04.06.00.06.06.01 การกําหนดวิชาแกนหลักสูตรทุกโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 44
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนา
ผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.3. 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมาย
ป
หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน
2547 2548 2549 การศึกษา
2549
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู

4

4.18

4.12

4

ใชแบบประเมิน
จากคณะฯ
ออกแบบในการ
เก็บขอมูล

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ

5. สรุปผลการรายงาน KPI 44

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

4
4.18

3
3

1

1

5

0.56

ปการศึกษา 2549

4.12

3

1

1

5

0.56

KPI 44

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะฯ ไดมีการจัดทําเครื่องมือในการวัด
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ทุกภาคเรียน
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ:
นักศึกษาใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามดวยความตั้งใจ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน:
1. หัวขอบางขอไมตรงประเด็น
2. ไมไดรับความรวมมือจากนักศึกษาบางคนในการกรอกแบบสอบถาม
3. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล กระชั้นชิดเกินไป ทําใหเก็บขอมูลไดไมครบจํานวนที่ตองการ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
ที่
1 04.06.00.06.07.01 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสอน คณะวิทยาการจัดการ
ของอาจารย

KPI TEMPLATE 45
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความ
ตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนทีห่ ลากหลาย มีการประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทัง้ ดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทัง้ ความ
รวมมือจากแหลางตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
การศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.3. 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
2. น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมาย
ปการศึกษา หมายเหตุ
ประเภทที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2549
2547 2548 2549
เขารวมโครงการ
จํานว จํานว จํานว จํานวน
น
น
น
1. ดานการพัฒนาการใหความรวมมือและสงเสริมการ 270 230 100
100
ประสานงานกับชุมชน (คน)
2. ดานพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการเปนผูนํา (คน)
200 200 376
200
3. ดานสงเสริม รณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
100 100 160
200
(คน)
4. ดานพัฒนา สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแขงขัน
80
80 120
100
(คน)
5.ดานสงเสริมคุณภาพนักศึกษาดานวิชาการ และงาน
180 180 100
100
สรางเกียรติยศชื่อเสียงใหสถาบัน (คน)

6. ดานสงเสริมการประสานงานและใหความรวมมือกับ 280

280

150

100

200

300

200

150 50
50
79.05 64.01 85.44

50

1,750 1,320 1,356
1,751 1,439 1,587

1350

องคกรรัฐบาลและเอกชน (คน)
7. ดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี (คน)
8. ดานสงเสริมกิจกรรมชุมนุมและชมรม (คน)
9. รอยละของนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนา
นักศึกษา
รวม (ขอ 1 ถึง ขอ 8)
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน)

200

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

79.05
64.01

3
3

-

1

ปการศึกษา 2549

85.44

3

1
1

1

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

KPI 45

E รวมคะแนน
(B+C+D)

A รอยละของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 45

-

0.56

5

0.56

5

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมทางคณะได
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: นักศึกษาและบุคลากรคณะ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: งบประมาณมีจํากัด
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.06.08.01 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 46
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเองตาม
ความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผล
การเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ชื่อตัวบงชี้ 3.8.6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
2. น้ําหนัก : : 2.22 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 11.11 % = 0.111
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน:
ปการศึกษา
เปาหมา
ย
หมาย
รายการ
ป
เหตุ
2547
2548
2549
การศึกษ
า 2549
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
ประเภทของคาใชจาย
1. การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและการศึกษา
3. วัสดุอุปกรณ ครุภณ
ั ฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
4. คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน
หองปฏิบัติการ
5. คาจาง บุคลากร
รวม(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES)

N/A

0
0

0
0

270,000

200,000

100,000
N/A 370,000
989.52 831.31

200,000
1,425.75

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

N/A
445.08

0
1

1

1

3

0.33

ปการศึกษา 2549

140.27

1

0

1

2

0.22

KPI 46

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 46

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คณะมีการดําเนินงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณมา
ใชในคณะเพื่อจัดการเรียนการสอนรวมถึงการใชของบุคลากร
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณ ,บุคลากร
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.06.09.01 เอกสารการควบคุมงบประมาณคณะฯ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 47
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพือ่ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. น้ําหนัก : 10 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 50% = 0.50
3. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ: โครงการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการศึกษา หมายเหตุ
2549
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
2547 2548 2549
ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับ
ระดับคุณภาพ
1 = มีวิธีและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
2 = มี (1) + มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของ
สถาบั นที่ สอดคล องกั บมาตรฐานการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุม
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถรองรับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และเที ย บระดั บ
(Benchmarking)
3 = มี (2) + มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่ ง
เปนประจําทุกป
4 = มี (3) + มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เป นส วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการ
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวม
ของชุมชน
5 = มี (4)+ มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
ใหเกิดผลดี

2

3

4

3

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

KPI 47

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

5. สรุปผลการรายงาน KPI47

2
3

1
2

1

1

4

2.0

ปการศึกษา 2549
4
3
1
1
5
2.5
5.1 คําชี้แจงการปฏิบตั ิงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : คูมือประกันคุณภาพ ,แผนประจําป
แผนปฏิบัติการ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ : บุคลากร , งบประมาณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน : บุคลากรที่มีความชํานาญ
5.4 หลักฐานอางอิง :
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
2

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
04.06.00.07.01.01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ภายใน
04.06.00.07.01.02 หนังสือเชิญประชุม
คณะวิทยาการจัดการ

KPI TEMPLATE 48
ตัวบงชี้ตามสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพือ่ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
1. ชื่อตัวบงชี้ 1.4. 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
2. น้ําหนัก : 10 คะแนน จาก 20 คะแนน คิดเปน 50% = 0.50
3.แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : โครงการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
4. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เปาหมาย
ป
หมายเหตุ
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
2547 2548 2549 การศึกษา
2549
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับคุณภาพ
1 = มีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
2 = มี 1 + มีการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ
ของกลุมสาขาวิชา
3 = มี 2 + มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และสาธารณชน
4 = มี 3 + มีการนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง
5 = มี 4 + มีนวัตกรรมดานการประกัน
คุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึน้ หรือการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลง
อางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ

2

3

3

3

A คาของคะแนน
(ตามขอ 6)

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (ตามขอ 7.1)

C คะแนนอิงพัฒนาการ
(ตามขอ 7.2)

D คะแนนอิง
ประสิทธิผลของแผน

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E*น้ําหนักตาม ขอ 4)

5. สรุปผลการรายงาน KPI 48

ปการศึกษา 2547
ปการศึกษา 2548

2
3

1
2

1

1

4

2.0

ปการศึกษา 2549

3

2

0

1

3

1.5

KPI 48

5.1 คําชี้แจงการปฏิบัตงิ าน / มาตรการที่ไดดําเนินการ: คูมือประกันคุณภาพ, แผนประจําป
แผนปฏิบัติการ
5.2 ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ: บุคลากร, งบประมาณ
5.3 อุปสรรคตอการดําเนินงาน: ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญ
5.4 หลักฐานอางอิง:
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
04.06.00.07.02.01
วาระการประชุม

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

สวนที่ 3
สรุป ขอเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการดําเนินการ
ตารางสรุปภาพรวมคะแนนตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ป 2549

KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
รวม (KPI
1-8)

5
5
5
5
5
5
0
0

3
2
2
3
3
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
0

อิงประสิทธิผลตาม
แผน (ตามขอ 12 D)

ตามขอ (12 C)

อิงพัฒนาการ

ตามขอ (12 B)

ลําดับที่

น้ําหนัก
KPI

อิงมาตรฐานขัน้ ต่ํา

คะแนนที่ได

1
1
1
1
1
0
0
0

30

มาตรฐานที่ 1 (KPI 1-8) มีคะแนนน้ําหนักรวม........3.52....................

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
รวม (12 (ตามขอ 12
F)
E)
5
3
3
5
5
0
0
0

0.84
0.5
0.5
0.84
0.84
0
0
0
3.52

น้ําหนัก
KPI

KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
รวม (KPI 9-15)

5
5
5
5
5
0
0
25

อิงพัฒนาการ
ตามขอ (12 C)
อิงประสิทธิผลตาม
แผน (ตามขอ 12 D)

ลําดับที่

อิงมาตรฐานขั้นต่ํา
ตามขอ (12 B)

คะแนนที่ได

0
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
รวม (12 E) (ตามขอ 12 F)

0
1
1
1
1
0
0

0
2
2
2
2
0
0

0
0.40
0.40
0.40
0.40
0
0
1.60

มาตรฐานที่ 2 (KPI 9-15) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม………1.60…………….

3.75
3.75
3.75
3.75
5
5
5
30

3
1
3
2
0
1
3

อิงประสิทธิผลตามแผน
(ตามขอ 12 D)

KPI 16
KPI 17
KPI 18
KPI 19
KPI 20
KPI 21
KPI 22
รวม (KPI 1622)

อิงพัฒนาการ
ตามขอ (12 C)

น้ําหนัก
KPI

ตามขอ (12 B)

ลําดับที่

อิงมาตรฐานขัน้ ต่ํา

คะแนนที่ได

1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
0
1
1

มาตรฐานที่ 3 (KPI 16-22) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม………3.31……..

รวม (12
E)
5
3
5
4
0
2
5

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
(ตามขอ
12 F)
0.63
0.38
0.63
0.50
0
0.33
0.84
3.31

7.50
7.50
0
0

อิงประสิทธิผลตามแผน
(ตามขอ 12 D)

KPI 23
KPI 24
KPI 25
KPI 26
รวม (KPI 2326)

น้ําหนัก
KPI

อิงพัฒนาการ
ตามขอ (12 C)

ลําดับที่

อิงมาตรฐานขั้นต่ํา
ตามขอ (12 B)

คะแนนที่ได

2
3
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

รวม (12
E)
4
5
0
0

15

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
(ตามขอ
12 F)
2.0
2.5
0
0
4.50

มาตรฐานที่ 4 (KPI 23-26) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม…………4.50…………

KPI 27
KPI 28
KPI 29
KPI 30
KPI 31
KPI 32
KPI 33
KPI 34
KPI 35
KPI 36
KPI 37
รวม (KPI 27-37)

1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
20

3
3
3
3
2
1
3
0
1
3
3

อิงประสิทธิผลตาม
แผน (ตามขอ 12 D)

น้ําหนัก
KPI

อิงพัฒนาการ
ตามขอ (12 C)

ลําดับที่

อิงมาตรฐานขัน้ ต่ํา
ตามขอ (12 B)

คะแนนที่ได

1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

รวม
(12 E)
5
5
5
5
3
2
5
0
3
5
5

มาตรฐานที่ 5 (KPI 27-37) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม ………...3.94.......................
คะแนนที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
(ตามขอ
12 F)
0.46
0.46
0.46
0.46
0.27
0.18
0.46
0
0.27
0.46
0.46
3.94

KPI 38
KPI 39
KPI 40
KPI 41
KPI 42
KPI 43
KPI 44
KPI 45
KPI 46
รวม (KPI 38-46)

2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
20

3
2
1
1
3
3
3
3
1

อิงประสิทธิผลตามแผน
(ตามขอ 12 D)

อิงพัฒนาการ
ตามขอ (12 C)

น้ําหนัก
KPI

อิงมาตรฐานขัน้ ต่ํา
ตามขอ (12 B)

ลําดับที่

1
0
0
0
1
1
1
1
0

รวม (12
E)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
3
2
2
5
5
5
5
2

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
(ตามขอ
12 F)
0.56
0.33
0.22
0.22
0.56
0.56
0.56
0.56
0.22
3.79

มาตรฐานที่ 6 (KPI 38-46) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม…………3.79…………

KPI 47
KPI 48
รวม (KPI 4748)

10
10

3
2

1
0

อิงประสิทธิผลตามแผน
(ตามขอ 12 D)

ตามขอ (12 C)

อิงพัฒนาการ

น้ําหนัก
KPI

ตามขอ (12 B)

ลําดับที่

อิงมาตรฐานขัน้ ต่ํา

คะแนนที่ได

1
1

20

มาตรฐานที่ 7 (KPI 47-48) มีคะแนนถวงน้าํ หนักรวม………4.0……………

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
รวม (12 (ตาม
ขอ 12
E)
F)
5
2.5
3
1.5
4.0

สรุปผลการประเมิน จําแนกรายมาตรฐาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต
งานวิจยั และงานสรางสรรค
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพ
คาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก 7 มาตรฐาน

คะแนนที่ได

ผลการประเมิน

3.52

ดี

1.60
3.31
4.50
3.94
3.79
4.00
3.52

ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
พบวา คุณภาพบัณฑิต มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ 3.52 อยูในระดับ ดี เนื่องจากคณะวิทยาการ
จัดการไมมนี ักศึกษาปริญญาเอกและเพิง่ เริ่มเปดสอนระดับปริญญาโทป 2548 ผลงานนักศึกษายังไมอยูใน
หวงเวลาที่ประเมิน จึงไมนําเกณฑของนักศึกษาปริญญาโทมาคํานวณในตัวชีว้ ัดที่ 6, 7 และ 8 ปรากฏผลการ
ประเมินตามตัวชี้วดั ตาง ๆ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ
มีการทําวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยไมแยกขอมูลเปนราย
คณะฯรายโปรแกรม ทําใหขอ มูลมีไมเพียงพอในการคํานวณเพื่อประเมินผลในสวนทีม่ ีการจัดทําบัณฑิตไม
สงเอกสารกลับมา ในบางโปรแกรมยังไมมีการดําเนินการจัดทําขอมูลที่สมบูรณ จึงไมมีขอมูลที่นํามาเปน
หลักฐานอางอิง
ตัวบงชี้ท1ี่ .2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา พบวา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 และการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ
มีการทําวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยไมแยกขอมูลเปนราย
คณะฯ รายโปรแกรม ทําใหขอมูลมีไมเพียงพอในการคํานวณเพื่อประเมินผล

ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2เมื่อป
2548 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ
มีการทําวิจยั ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยไมแยกขอมูลเปนราย
คณะ รายโปรแกรม ทําใหขอมูลมีไมเพียงพอในการคํานวณเพื่อประเมินผล
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูป ระกอบการและผูใชบัณฑิต
พบวาระดับพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตอยูใ นเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3
ซึ่งจะเห็นไดวา บัณฑิตของคณะมีความรูความสามารถทางวิชาซึ่งสงผลตอการทํางานและเปนที่พอใจของ
นายจางและดําเนินงานเปนตามเปาหมายมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคในการดําเนินงาน
มีการทําวิจยั ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยไมแยกขอมูลมีไม
เพียงพอในการคํานวณเพื่อประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการอื่นเกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพฒ
ั นาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ใน
ระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ
การสํารวจจํานวนนักศึกษานัน้ ไมมีการสงแบบสอบถามกลับมายัง
คณะ ทําใหขอ มูลมีไมเพียงพอในการคํานวณเพื่อประเมินผล
มาตรฐานที่ 2 ดานวิจัยและงานสรางสรรค
พบวา ดานวิจัยและงานสรางสรรค มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ 1.6 อยูในระดับ ปรับปรุง
คณะฯไดตระหนักและใหความสําคัญกับงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
โดยพิจารณาความสําคัญของ
งานวิจยั ใหสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองของคณาจารย เพื่อทําผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1 คณะใหความสําคัญกับการวิจยั
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อุปสรรคในการดําเนินการ คณาจารยมภี ารกิจดานการสอนมาก รับผิดชอบงานอื่นหลายดาน มี
ขอจํากัดดานเวลาในการทําวิจัย การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ของนักศึกษามีจํานวนนอย ขาดการ

ฝกอบรมนักวิจัย ใหกับอาจารย และ นักศึกษาจึงไมมีทศิ ทางและความสนใจในการทําวิจยั เทาที่ควร มี
แหลงงบประมาณอุดหนุนทุนวิจยั ภายนอกจํานวนมาก แตขาดความเชื่อมโยงกับผูที่ตองการผลงานวิจยั ไป
ใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2เมื่อป
2548 ในระดับ 1 ป 2548 คณะวิทยาการจัดการไดรับทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัยคอนขางนอยแตทาง
คณะไดตระหนักและใหความสําคัญกับงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยพิจารณาความสําคัญของงานวิจยั
ใหสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองของคณาจารการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายมี
ประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมีนอยการกําหนดภาระงานวิจัยสําหรับ
อาจารยไมสอดคลองและสงเสริมใหอาจารย สนใจการทําวิจยั เทาที่ควร
ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมิน
ครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจยั มีนอยอาจารยไมมีเวลาทําวิจัยเนื่องจาก
งานสอนคอนขางมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการ
ประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมีนอยอาจารยไมมีเวลาทําวิจัย

มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ
พบวาดานบริการวิชาการ คะแนนน้ําหนักรวมเทากับ 3.31 อยูใ นระดับ พอใช ซึ่งการใหบริการ
วิชาการของคณะฯเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน คณะใหความสําคัญในการบริการชุมชนซึ่งสอดคลอง
กับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา พบวา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2เมือ่ ป 2548 ในระดับ 1
เนื่องจากป 2549 คณะวิทยาการจัดการไดมีการบริการวิชาการออกสูช มชนมากขึ้น และการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ อาจารยมีเวลา
นอยเพราะมีภารกิจอื่นมากบุคลากรในทองถิ่นและชุมชนยังใชหลักวิชาการในการดําเนินชีวิตไมมากนัก
ตัวบงชี้ที่ 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา พบวาเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 มีพัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 คณะฯสงเสริมให
คณาจารยบริการชุมชนในทุกๆดาน การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
ตัวบงชี้ที่ 3.3 การมีความรูและประสบการณจากาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจาก
การประเมินครั้งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 เนื่องจากป 2549 คณะวิทยาการจัดการไดมกี ารบริการ
วิชาการออกสูช มชนมากขึ้น จึงมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการออกสูชมชนมาใช
ในการเรียนการสอนไดมากขึ้นเชนกัน และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ บริการวิชาการไดนอยเพราะขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนการบริการ
วิชาการ
จึงมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการออกสูชมชนมาใชในการเรียนการ
สอนไดไมมากเทาที่ควร
ตัวบงชี้ที่ 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ ระดับ 2 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 2
เมื่อป 2548 ในระดับ 1 เนื่องจากป 2549 คณะวิทยาการจัดการมีมลู คาที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจํา

ของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษามากขึน้ และการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ บุคคลากรในทองถิ่น
และชุมชนยังใชหลักวิชาการในการดําเนินชีวิตไมมากนัก
ตัวบงชี้3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 ในระดับ 1 เนื่องจากป 2549 คณะวิทยาการจัดการมีรายรับที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจําของ
คณะไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา
และการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : งบประมาณในดานการเผยแพรงานมีนอยและ ขาดการ
ประสานงานกับแหลงเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการจัดการไดปฏิบตั ิภารกิจเปนทีพ่ ึ่งทางวิชาการที่เหมาะสมใหแกสังคม
ชุมชน ทองถิ่นและ ประเทศชาติซึ่งเปนไปตามพันธกิจของคณะ คณะไดใชองคความรูจากการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ อาจารยมีเวลา
นอยเพราะมีภารกิจอื่นมาก
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
พบวาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ 4.50 อยูในระดับ ดี
กิจกรรมทางดานบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะฯมีผลงานมากขึ้นแตขาดความสมบูรณในการการ
ตรวจสอบการประเมินจึงทําใหมีขอมูลเพื่อใชประโยชนในการประเมินมีคอนขางนอย
อุปสรรคในการดําเนินการ การดําเนินกิจกรรมกระทําในภาพรวมมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากวันเวลา
ของกิจกรรมสําคัญของชาติตรงกัน ผลการดําเนินงานจึงรวมอยูในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 มีพัฒนาการจากการ
ประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 แมป 2549 จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะมีมากแตเมื่อเทียบสัดสวนแลว มีพฒ
ั นาการ การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มี
ประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ การดําเนินกิจกรรมกระทําในภาพรวมมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากวันเวลา
ของกิจกรรมสําคัญของชาติตรงกัน ผลการดําเนินงานจึงรวมอยูในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ตองบดําเนินการ พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจาก
การประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 ป 2549 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการมีมากขึ้นคาใชจายทีไ่ ดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
การที่อาจารยประจําของสถาบันไดใชเพื่ออนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศลิ ปะและวัฒนธรรม จึง
มากขึน้ แตเมื่อเทียบสัดสวนแลวก็ยังคงมีพฒ
ั นาการ การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลใน
ระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ งบประมาณมีจํากัด จัดสรรอยูในสวนกลาง การดําเนินกิจกรรม
กระทําในภาพรวมมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานจึงรวมอยูในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
พบวา ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มีคะแนนน้าํ หนักรวมเทากับ 3.94 อยูในระดับ ดี
คณะฯไดใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่มีตอนักศึกษามีการบริหารแบบมีสวน
รวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบไดอาศัยการประเมินผลจากภายในและภายนอกเขา
มาชวย
อุปสรรคในการดําเนินการ งบประมาณมีจาํ กัดคณาจารยมีภารกิจอื่นมาก มีเวลาทําวิจยั นอย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและ
สามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบ
มีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบไดรวมทั้งมีความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการ
จากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 ป 2549คณะวิทยาการจัดการไดมกี ารขับเคลื่อนพันธกิจ

และสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเ ปาหมายของคณะฯ
เปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1

การดําเนินงานเปนไปตาม

ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ
1 ป2549 คณะวิทยาการจัดการไดมีการขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมายของคณะฯ และมีแผนกลยุทธ การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลใน
ระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ งบประมาณ, บุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
พบวาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 ในระดับ 1 ป2549
คณะวิทยาการจัดการไดมีการขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสู
เปาหมายของคณะฯ และมีแผนกลยุทธ การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ การรวมกิจกรรมกลุมกระทําไดอยาก มีขอจํากัดดานเวลา คณาจารย
มีภารกิจอื่นมาก
ตัวบงชี้ที่ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 ป 2549 คณะวิทยาการจัดการไดมกี ารขับเคลื่อน
พันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของคณะฯ และมีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกับภายนอก
มีพัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อป 2548ในระดับ 1 และการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลในระดับ 1
อุปสรรคในการดําเนินการ มีขอจํากัดดานเวลาในการไปมีปฏิสัมพันธและบุคคลภายนอกไมคอย
เขามาขอใชบริการจากคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 ป 2549 ทางคณะฯไดจัดทําเว็บไซดคณะเพื่อการ
เผยแพรขอมูลแกนกั ศึกษาและผูที่สนใจมีการดูแลระบบฐานขอมูลมีเจาหนาที่ในการกํากับดูแล
ไมมี
พัฒนาการจากการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อป 2548 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิผลใน
ระดับ 1

ตัวบงชี้ที่ 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2548 คณะ
วิทยาการจัดการไดสัดสวนการใชสินทรัพยถาวรเทียบกับคา FTES ของนักศึกษาซึ่งสัดสวนคอนสูงมากทํา
ใหคณะไมมพี ฒ
ั นาการ
ตัวบงชี้ที่ 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของ
คณะฯ และมีแผนกลยุทธสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศ
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2548 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของ
คณะฯ และมีแผนกลยุทธ
ตัวบงชี้ 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทงั้ ในประเทศและตางประเทศตออาจารย
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของ
คณะฯ และมีแผนกลยุทธคณะไดมกี ารจัดสรรเงินงบประมาณแกคณาจารยในการพัฒนาตนเองอยูเ สมอ

มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พบวาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนคาน้ําหนักรวมเทากับ 3.79 อยูใน
ระดับ ดี คณะไดใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยที่มีตอนักศึกษาจึงมีการสงเสริม
บุคลากรไปศึกษาตอ และทําผลงานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549คณะไดมีการ
รับรองมาตรฐานหลักสูตร
อุปสรรคในการดําเนินการ มีหลักสูตรในความรับผิดชอบหลายหลักสูตร
มีบุคลากรจํากัด
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงเร็ว
ตัวบงชี้ที่ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวนอาจารยประจํา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะไดมี
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาเทียบกับคาFTES
อุปสรรคในการดําเนินการ ระดับการแขงขันในการรับนักศึกษาสูงมากขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการจัดการ
ไดมีการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอและพัฒนาทางดานการเรียนการสอนมากขึ้นแตยังไมปรากฏผล
ผูสําเร็จการศึกษา
อุปสรรคในการดําเนินการ การศึกษาใชเวลาหลายป งบสนับสนุนจํากัด
ตัวบงชี้ที่ 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 คณะวิทยาการจัดการยังคง
สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการมากขึ้นทุกปโดยสงเสริมในเรื่องงบประมาณเพิ่มขึ้น
อุปสรรคในการดําเนินการ ภารงานสอนและงานอื่นมีมาก เวลาจํากัด

ตัวบงชี้ 6.5 การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะมีการ
กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่ วของไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พรอมทั้งไดกําหนดกลไกที่จะใหคณาจารยได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีมาตรการในการใหคณ
ุ ใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณ
ตัวบงชี้ที่ 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบตั ิและ
ประสบการณจริง
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยูเสมอ
อุปสรรคในการดําเนินการ จํานวนผูเรียนในชั้นเรียนมีมาก อยากแกการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจ ากการปฏิบัตแิ ละประสบการณจริง
ตัวบงชี้ที่ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยูเสมอ
อุปสรรคในการดําเนินการ การวัดผลไดขอมูลที่ผูตอบไมประณีตในการตอบ
ตัวบงชี้ที่ 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการ
จัดการไดมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยูเสมอและไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 1 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548 และ
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะวิทยาการจัดการไดมีการ
สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอและพัฒนาทางดานการเรียนการสอนมากขึน้

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบประกันคุณภาพ
พบวาดานระบบประกันคุณภาพ มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ 4.0 อยูในระดับ ดี คณะไดมกี าร
นําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยูเสมอและ การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
อุปสรรคในการดําเนินการ ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง บุคคลากรยังไม
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพเทาทีค่ วร
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 3 มีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป 2548
ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549คณะวิทยาการ
จัดการของสถาบันการศึกษาตามที่ตนสังกัดไดกําหนดไว เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนัก
ถึงคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามทีไ่ ดกําหนดไว
อุปสรรคในการดําเนินการ ขาดการจัดนําขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําระดับ 2 ไมมีพัฒนาการจากการประเมินครั่งที่ 2 เมื่อป
2548 ในระดับ 1 และการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิพลในระดับ 1 ป 2549 คณะ
วิทยาการจัดการไดมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยูเสมอและ
การประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามที่ตนสังกัดไดกําหนดไว เพื่อ
แสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกตางๆ ที่สนับสนุน
ใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว
อุปสรรคในการดําเนินการ ความตระหนักในแผนและผลงานยังมีไมมากเทาที่ควร

ขอเสนอแนะและแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
1. ดานการคุณภาพบัณฑิต
1. คณะฯจะดําเนินงานในเรื่องแนวทางการปฏิบัติจริงมากยิง่ ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
2. เพิ่มในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษามากยิ่งขึน้ พรอมทั้งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. สนับสนุนใหนักศึกษาออกไปหาความรูแ ละประสบการณภายนอก เพือ่ นํามาประยุกตใช
กับการเรียน
4. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ใหเปนทีย่ อมรับในการเขาปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ ใน
ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
5. มีการพัฒนาความรูในทักษะดานตางๆ แกนักศึกษามากยิง่ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหเปนที่พอใจของหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น
2. ดานวิจัยและงานสรางสรรค
1. คณะฯ สงเสริมบุคลากรภายในใหมีศักยภาพสูงและมีเจตคติที่ดีในการทํางานวิจยั
2. คณะฯ สงเสริมการทํางานวิจัยและใหมกี ารประสานความรวมมือกันระหวางนักวิจยั
ดวยกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
3. คณะฯสงเสริมใหบุคลกรในคณะไดทํางานวิจัยในศาสตรสาขาตางๆ ทุกดานที่มีผลตอการ
พัฒนา
4. สนับสนุนปจจัยที่มีสวนเกีย่ วของกับงานวิจัยในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ ,อุปกรณ ,
บุคลากร และเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพ
5. สํานักวิจยั และพัฒนาประสานงานกับทางคณะฯ เพื่อผลักดันใหมีผลงานวิจยั ของคณาจารย
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
6. สนับสนุนงานวิจัยใหมกี ารเผยแพรมากขึ้น
7. สงเสริมผลงานวิจยั ภายในและภายนอก ใหมีศักยภาพสูงเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อ
สามารถนําไปใชเปนขอมูลเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นตอไป

3. ดานการบริการวิชาการ
1. คณะฯใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการแก
ทองถิ่น
2. คณะฯ จะมีการพัฒนางานทางวิชาการใหความหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการ โดยเนน
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม
3. คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร คณาจารยที่มีความรูและความสนใจดานงานวิจัย
ใหไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงและนํามาใชในการเรียนการสอน
4. นําบุคลากรและคณาจารยไปศึกษางานวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค
ความรูดานงานวิจยั กลับมาบูรณาการใหเกิดประโยชน
5. สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานใชในการบริการแกชุมชนมากขึน้ เพื่อใหครอบคลุม
ตอความตองการของทองถิ่นมากขึ้น
4. ดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. คณะฯ สงเสริมใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการจัดกิจกรรมในทองถิ่นใหมาก
ขึ้น
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเผยแพรทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในคณะฯ และทองถิ่น
3. ทางคณะฯ กระตุนใหนกั ศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นทุกครั้ง โดยใช
มาตรการ และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนหลัก
4. สนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมประเพณี เชน งานบายศรี สูขวัญ นองพี่ เพื่อเปน
การสืบสานวัฒนธรรมอันดีระหวางรุน พี่และรุนนองในโปรแกรมตางๆ ของคณะฯ
5. คณะฯ จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
1. คณะฯสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในคณะฯ ไดไปศึกษาดูงานในหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรม เพื่อเปนการพัฒนาความรูค วามสามารถ แกบุคลากรภายใน
คณะฯ ในดานหลักสูตรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับปฏิบตั ิงานของบุคลากร
3. สนับสนุนบุคลากร คณาจารยในคณะฯ มีการศึกษาตออยางตอเนื่อง
4. สนับสนุนใหบุคลากร คณาจารยมีงานวิจยั มากยิ่งขึ้น เพือ่ นํามาใชในการทําผลงานวิชาการ

6. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. สนับสนุนใหคณะฯ มีการนิทรรศการสงเสริมความรูในดานธุรกิจแกประชาชนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. สงเสริมใหคณะฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
3. สนับสนุนสงเสริมใหมีหลักสูตรใหมที่ไดมาตรฐานทั้งระดับปริญญาตรี และโท
4. จัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หองสมุดประจําคณะฯและ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
5. ศึกษาคนควาความรูในศาสตรตางๆ ที่ตองการของชุมชน เพื่อนํามาใชปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง
7. ดานระบบประกันคุณภาพ
1. มีคณะกรรมการในการจัดเก็บหลักฐานที่สามารถนํามาใชประกอบงานประกันคุณภาพทุก
ดาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดบทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบให
ชัดเจน ทั้งในสวนงานประกันคุณภาพของ กพร. และงานประกันคุณภาพของ สมศ.
3. พัฒนาระบบประกันภายในคณะฯ ใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
ภายในและภายนอกมาจัดทําแผนกลยุทธเพือ่ กําหนดกรอบของงานคณะฯเพื่อปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯใหมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐานตอไป

รายการเอกสารอางอิงประกอบที่ใชเปนหลักฐาน

40

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ลําดับที่
1
1
1

หมายเลขเอกสาร
04.06.00.01.01.01
04.06.00.01.02.01
04.06.00.01.03.01

1

04.06.00.01.04.01

1

04.06.00.01.05.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แบบสอบถามบัณฑิตระดับปริญญาตรี
แบบสอบถามบัณฑิตระดับปริญญาตรี
แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาการ
จัดการ
ขอมูลจากการวิจัยความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
สําเนาเอกสารการรับรางวัล

ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
ที่
1 04.06.00.02.02.01 โปรแกรมการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
อ.โอบกิจ พรสีมา งบประมาณ 38,000 บาท
2 04.06.00.02.02.02 คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
อ.สมคิด เจดียว งศ งบประมาณ 28,000 บาท
3 04.06.00.02.02.03 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสูการเปน
ผูประกอบการ
อ.กฤษติญา มูลศรี งบประมาณ 20,000 บาท
4 04.06.00.02.02.04 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคา OTOP ใน
จังหวัดเพชรบูรณ
อ.ธนวรรธ ชมพู งบประมาณ 20,000 บาท
5 04.06.00.02.02.05 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ
อ.ชาญชัย สุขสกุลงบประมาณ 2,500 บาท

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

6

7
8

9
10

04.06.00.02.02.06 ความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการที่
มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รุนที่
สําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๘
อ.ชาญชัย สุขสกุล,อ.อรุณรุง เกาพัฒนสกุล
งบประมาณ 30,000 บาท
04.06.00.02.02.07 การบริหารจัดการเผยแพรผลงานวิจยั
อ.อัจฉรา กลิ่นจันทรงบประมาณ40,000บาท
04.06.00.02.03.01 การพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา
ธุรกิจทองเที่ยวในชุมชนบานเข็กนอย ตําบลเข็ก
นอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ผ.ศ.เพ็ญจันทร สังขแกว งบประมาณ 250,000
04.06.00.02.04.01 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการพิจารณา
ทุนอุดหนุนงานวิจยั
04.06.00.02.02.05 สรุปชุดโครงการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัย

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1

04.06.00.03.01.01

2

04.06.00.03.01.02

3

04.06.00.03.01.03

4

04.06.00.03.01.04

5
6

04.06.00.03.01.05
04.06.00.03.01.06

การฝกอบรมการประดิษฐแปรรูป
ผลิตภัณฑ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
วิชาชีพบัญชี”
ประเพณีอุมพระดําน้ําและเทศการอาหาร
อรอยจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2549
การฝกอบรม หลักสูตร
COMBATCAMERA(ถายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว)
โครงการแนะแนวการศึกษาตอ
โครงการหองสมุดมีชีวิตเพือ่ นอง
โรงเรียนบานปางยาง อ.หนองไผ

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
อ.ชาญชัย สุขสกุล
โปรแกรมการบัญชี
โปรแกรมนิเทศศาสตร
อ.ปลันธนา สงวนบุญพงษ

คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมนิเทศศาสตร

7

04.06.00.03.01.07

8

04.06.00.03.01.08

9

04.06.00.03.01.09

10

04.06.00.03.01.10

11

04.06.00.03.01.11

12
13

04.06.00.03.01.12
04.06.00.03.01.13

14

04.06.00.03.01.14

15
16

04.06.00.03.01.15
04.06.00.03.01.16

17

04.06.00.03.01.17

18
19

04.06.00.03.01.18
04.06.00.03.02.01

20

04.06.00.03.03.01

21

04.06.00.03.03.02

โครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท จุล
ไหมไทย จํากัด
โครงการสงเสริมศักยภาพ นตผ.จังหวัด/
อําเภอ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทีมกํากับดูแลประจําป 2550
“
งานมหกรรมทางการศึกษาประจําป
การศึกษา 2549
อบรม เรื่อง การสรางผลงานเพื่อจด
สิทธิบัตร
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค
การประเมินโครงการ
โครงการคายเรียนรูคูคุณธรรม นําชีวิต
พอเพียง ป 2550
การประชาสัมพันธงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
การสรางอาชีพสูการเปนเถาแก
โครงการสงเสริมการจัดทําแผนกลยุทธ
ของสหกรณ ประจําปงบประมาณ 2550
โครงการพัฒนาธุรกิจเริ่มประกอบการใหม
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมาธิการรับฟงความ
คิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน
ประจําจังหวัดเพชรบูรณ
คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ อ.สมคิด เจดียว งศ
รูปแบบการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสูการ
เปนผูประกอบการอ.กฤษติญา มูลศรี

คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ
อ.ปาณิสรา คงปญญา
คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรธุรกิจ
ฝายกิจการนักศึกษา
อ.ชาญชัย สุขสกุล
ฝายกิจการนักศึกษา
อ.สุริยาภรณ โบสุวรรณ
อ.ปลันธนา สงวนบุญพงษ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ
โปรแกรมบริหารธุรกิจ
อ.ชาญชัย สุขสกุล
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

22

04.06.00.03.03.03

23
24
25
26

04.06.00.03.04.01
04.06.00.03.06.01
04.06.00.03.07.01
04.06.00.03.07.02

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคา OTOP คณะวิทยาการจัดการ
ในจังหวัดเพชรบูรณอ.ธนวรรธ ชมพู
งานบริการทางวิชาการของคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริการทางวิชาการของคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานประจําป
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจยั - การพัฒนาธุรกิจชุมชนอยาง
ผศ.เพ็ญจันทร สังขแกว
ยั่งยืน

มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลําดับ
ที่

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1

04.06.00.04.01.01

2
3

04.06.00.04.01.02
04.06.00.04.01.03

4
5

04.06.00.04.01.04
04.06.00.04.01.05

6
7
8

04.06.00.04.01.06
04.06.00.04.01.07
04.06.00.04.01.08

9

04.06.00.04.01.09

10

04.06.00.04.01.10

11
12

04.06.00.04.01.11
04.06.00.04.01.12

โครงการ ลดละ เลิกอบายมุข และโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความฟุมเฟอย
โครงการแหเทียนเขาพรรษา
โครงการปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม
กิจกรรมการแขงกีฬานองใหม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ “ยุวชนคนดี ศรี
เพชรบูรณ”
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวนั แมแหงชาติ
โครงการรณรงคลดละเลิก อบายมุขเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
โครงการลานวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ครั้งที่ 1
ประเพณีอุมพระดําน้ําและเทศกาลอาหาร
อรอยจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2549
โครงการประเพณีวนั ลอยกระทง
โครงการพี่เตือนนอง ภัยอบายมุข

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
ฝายกิจการนักศึกษา
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
โปรแกรมนิเทศ
ศาสตร
ฝายกิจการนักศึกษา
,,

13

04.06.00.04.01.13

14
15

04.06.00.04.01.14
04.06.00.04.01.15

16

04.06.00.04.01.16

17
18

04.06.00.04.01.17
04.06.00.04.01.18

19
20
21

04.06.00.04.01.19
04.06.00.04.01.20
04.06.00.04.02.01

นิทรรศการอัคคีวิถีไทย เทิดไทองคราชันย
(วันพอแหงชาติ)
การทําบุญขึ้นปใหม คณะวิทยาการจัดการ
พิธีรดน้ําดําหัวนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ
ผูทรงคุณวุฒิ
โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง
ป 2550
กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําป
การศึกษา 2550
โครงการสานสัมพันธวันอําลา
กิจกรรมวันไหวครู
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย งบประมาณ

,,
,,
คณะวิทยาการจัดการ
อ.สุริยาภรณ โบ
สุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
ฝายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ฝายกิจการนักศึกษา
กองแผนและนโยบาย

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ลําดับที่

หมายเลขเอกสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

04.06.00.05.01.01
04.06.00.05.01.02
04.06.00.05.01.03
04.06.00.05.01.04
04.06.00.05.01.05
04.06.00.05.02.01
04.06.00.05.03.01
04.06.00.05.03.02
04.06.00.05.03.03
04.06.00.05.04.01

11
12

04.06.00.05.04.02
04.06.00.05.04.03

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
บันทึกรายงานการประชุมคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
แผนการปฏิบัติการคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งแตงกรรมการคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
เวปไซดคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
รายงานประจําป
คณะวิทยาการจัดการ
บันทึกรายงานการประชุมคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งแตงกรรมการคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
เวปไซดคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
แผนปฏิบัติการคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
การรวมมืองานอุมพระดําน้าํ ของเทศบาล คณะวิทยาการจัดการ
และคณะ
บันทึกรายงานการประชุมคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
แผนการปฏิบัติการคณะ
คณะวิทยาการจัดการ

13
14
15
16

04.06.00.05.05.01
04.06.00.05.06.01
04.06.00.05.07.01
04.06.00.05.08.01

17

04.06.00.05.09.01 อาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
04.06.00.05.10.01 เอกสารการควบคุมเงินงบประมาณป
2549
04.06.00.05.10.02 งบพัฒนาคณาจารย
04.06.00.05.11.01 หนังสือเชิญการเขารับการอบรม
04.06.00.05.11.02 หนังสือเชิญเขารวมอบรมการปองกัน
ไวรัส

18
19
20
21

เว็ปไซตคณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลครุภัณฑของคณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลงบประมาณ
เอกสารแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

คณะวิทยาการจัดการ
พัสดุมหาวิทยาลัย
กองแผนและงบประมาณ
สํานักงานวางแผนและ
งบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
กองแผนและนโยบาย
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร
1
2
3
4
5
6

04.06.00.06.01.01
04.06.00.06.02.01
04.06.00.06.03.01
04.06.00.06.04.01
04.06.00.06.05.01
04.06.00.06.06.01

7

04.06.00.06.07.01

8

04.06.00.06.08.01

9

04.06.00.06.09.01

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
หลักสูตรทุกโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย
สํานักงานสงเสริม
เอกสารการสํารวจบุคลากร
ฝายการเจาหนาที่
เอกสารการการสํารวจบุคลากร ฝายการเจาหนาที่
เอกสารจรรยาบรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
การกําหนดวิชาแกนหลักสูตรทุก คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
สอนของอาจารย
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม /
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนานักศึกษา
เอกสารการควบคุมงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ
คณะฯ

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1
2
3

ชื่อหนวยงานหรือ
แหลงขอมูล
คณะวิทยาการจัดการ

04.06.00.07.01.01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
04.06.00.07.01.02 หนังสือเชิญประชุม
คณะวิทยาการจัดการ
04.06.00.07.02.01 วาระการประชุม
คณะวิทยาการจัดการ

คาน้ําหนักของตัวบงชีต้ ามมาตรฐาน ของ สมศ. ประจําปการศึกษา 2549
คาน้ําหนัก
มาตรฐานและตัวบงชี้
คาน้ําหนักในkpi
ใหม
ตัว
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(30)
บงชี้
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
1.1
ป

5

1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา

5

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

5

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบณ
ั ฑิต

5

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการอื่น
1.5
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา
(คน)

5

5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167
5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167
5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167
5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167
5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัล ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (จํานวนชิ้นงาน)
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
1.7*
วิทยานิพนธ ปริญญาโททั้งหมด
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
1.8*
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2. มาตรฐานดานวิจัยและงานสรางสรรค
(25)
รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
รอยละของอาจารยประจําทีร่ ับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา

5

5.0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167

0

0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 0 %=0

0

0 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 0 %=0

5

5 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 20 %=0.20

5

5 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 20 %=0.20

5

5 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 20 %=0.20

5

5 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 20 %=0.20

5

5 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 20 %=0.20

2.6*
2.7*

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5*
3.6*

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติตออาจารยประจํา
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรตอจํานวน อาจารยประจําในรอบ 5 ปทผี่ านมา (ชิ้นงาน)
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
(30)
รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ตออาอาจารย
ประจํา
การมีความรูและประสบการณจากาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)
คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย)
รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา

0

0 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 25 %=0

0

0 คะแนน จาก 25 คะแนนคิดเปน 25 %=0

3.75

3.75 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 12.50
%=0.125

3.75

3.75 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 12.50
%=0.125

3.75
3.75
5
5

3.75 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 12.50
%=0.125
3.75 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 12.50
%=0.125
5 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167
5 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167

3.7*

4.1
4.2
4.3*
4.4*

5.1

5.2

ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ)
4. มาตรฐานดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
(15)
รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศลิ ปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม ตองบดําเนินการ
มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม
ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
(ระดับ)
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
(20)
สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและ
สามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได
รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
(ขอ)
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก

5

6 คะแนน จาก 30 คะแนนคิดเปน 16.67
%=0.167

7.5

7.5 คะแนน จาก 15 คะแนนคิดเปน 50 %=0.50

7.5

7.5 คะแนน จาก 15 คะแนนคิดเปน 50 %=0.50

0

0 คะแนน จาก 15 คะแนนคิดเปน 0 %=0

0

0 คะแนน จาก 15 คะแนนคิดเปน 0 %=0

1.82

1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน 9.10
%=0.091

1.82

1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน 9.10
%=0.091

5.3
5.4
5.5

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)
การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)

1.82
1.82
1.82

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน)

1.82

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)

1.82

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ)

1.82

รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทงั้ ในประเทศและตางประเทศตออาจารย
5.10
ประจํา
รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
5.11
ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.9

1.82
1.82
1.82

1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091
1.82 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.091

9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10

6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

(20)

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงวิชาการ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ)
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
6.6
ประสบการณจริง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
6.7
การเรียนรู
6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22

2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน
%=0.111
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน

11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา
7. มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
(20)
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1
อยางตอเนื่อง (ระดับ)
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
หมายเหตุ * เปนตัวบงชีเ้ ฉพาะ
6.9

2.22

%=0.11
2.22 คะแนน จาก 20 คะแนนคิดเปน 11.11
%=0.11

10

10 คะแนน จาก 50 คะแนนคิดเปน 50 %=0.5

10

10 คะแนน จาก 50 คะแนนคิดเปน 50 %=0.5

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายนอก
ชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบเอกสารขอมูลพื้นฐาน นางปาณิสาร คงปญญา โทร 056-717134
ขอมูล
ปการศึกษา
2547
2548
1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในสถาบัน
1
1
(โปรดระบุรายละเอียด)
2. จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
10
11
2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
10
10
ระดับปริญญาตรี
2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
0
1
ระดับปริญญาโท
2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
0
0
ระดับปริญญาเอก
2.4 จํานวนหลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.
10
11
3. จํานวนอาจารยประจํา
41
45
3.1 อาจารยขาราชการ (กรณี
21
22
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล)
3.2 อาจารยพนักงาน
0
2
3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึน้ ไป)
20
21
4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ใหนบั รวม
อาจารยประจําตามขอ 3)
4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
1
1
4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา
25
33
4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
15
11
4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี
0
0
5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
5.1 ศาสตราจารย
0
0
5.2 รองศาสตราจารย
0
0
5.3 ผูชวยศาสตราจารย
2
2
5.4 อาจารย
39
43
6. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2549
1

เปาหมายใน
ป 2549
1

11
10

11
11

1

1

0

0

11
43
22

11

2
19

2
19

1
31
11
0

1
31
11
0

0
0
2
41

0
0
2
41

22

ขอมูล
6.1 ระดับปริญญาตรี
6.1.1 ภาคปกติ
6.1.2 ภาคพิเศษ
6.2 ระดับปริญญาโท
6.2.1 ภาคปกติ
6.2.2 ภาคพิเศษ
6.3 ระดับปริญญาเอก
6.3.1 ภาคปกติ
6.3.2 ภาคพิเศษ
7. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
7.1 ระดับปริญญาตรี
7.1.1 ภาคปกติ
7.1.2 ภาคพิเศษ
7.2 ระดับปริญญาโท
7.2.1 ภาคปกติ
7.3.2 ภาคพิเศษ
7.3 ระดับปริญญาเอก
7.3.1 ภาคปกติ
7.3.2 ภาคพิเศษ
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
10. รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ กพ.
11.จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไม
เกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 3
ปที่ผานมา

2547

ปการศึกษา
2548

2549

เปาหมายใน
ป 2549

1,572
643

1,602
646

1,587
706

1,200
600

0
0

3
11

3
8

3
10

0
0

0
0

0
0

0
0

389
336

502
232

537
172

490
150

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
97(สํารวจ 2
โปรแกรม)

0
0
489

0
0
349

0
0
60%

N/A

356

235

60%

N/A

79.55

61.89

60%

0

2

2

1

ขอมูล
12. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปทผี่ านมา
13. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด
13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท
13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
14. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
14.1 บทความจากวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร
14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา
เอกที่ตีพิมพเผยแพร
15. จํานวนงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคของสถาบัน
17. เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน
18. จํานวนอาจารยประจําทีร่ ับทุนทําวิจยั หรือ
งานสรางสรรค
19. จํานวนอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
20. จํานวนอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
21. จํานวนบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
22. จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่
ไดรับ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา
23. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

2547
0

ปการศึกษา
2548
0

2549
0

เปาหมายใน
ป 2549
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150,000

100,000

186,000

100,000

200,000

359,700

250,000

200,000

10

6

8

6

6

3

7

4

4

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

9

20

34

20

ขอมูล
และ วิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
24. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
25. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
26. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
27. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพในนามสถาบัน
28. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะแลวัฒนธรรม
29. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
30. สินทรัพยถาวร
31. คาใชจายทัง้ หมด
32. งบดําเนินการทั้งหมด
33. เงินเหลือจายสุทธิ
34. เงินรายรับทั้งหมด
35. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
36. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
37. จํานวนอาจารยประจําทีเ่ ขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
38. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

2547

ปการศึกษา
2548

2549

เปาหมายใน
ป 2549

0

0

0

0

106,555

235,000

363,000

200,000

0

0

0

1

45,000

140,000

155,000

100,000

20

25

20

20

105,130

233,000

179,050

150,000

1,184,992.71
20,654,052
13,400,900
N/A
14,260,900
520,000

1,241,570.82
20,052,181
16,956,600
N/A
17,376,600
801,000

2,181,856.17
3,701,284.16
3,349,779.00
3,341,123.84
7,042,408.00
1,140,000

1,000,000

0

0

0

0

N/A

0

1

1

0

0

0

0

ขอมูล
39. จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา
40. คาใชจายทัง้ หมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา
41. คา FTES ระดับปริญญาตรี
42. คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก
(หลังจากที่ปรับคาแลว)

2547
2,603

ปการศึกษา
2548
2,002

2549
1,356

เปาหมายใน
ป 2549
80%

N/A

370,000

200,000

100,000

989.52
0

831.31
25.20

1,425.75
46.75

-

