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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะบริหารธุรกิจประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะบริหารธุรกิจ ระหวางวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

  สําหรับผลการประเมินฯ พบวา คณะบริหารธุรกิจ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 9 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

มีคะแนนเฉลี่ย 1.92 อยูในระดับพอใช หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละประเด็น คือ ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.10 อยูในระดับ
ดี ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 1.72 
อยูในระดับพอใช 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคณุภาพ 50 ตัวบงชี้  

ที่มหาวทิยาลยักําหนด รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการ
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน - 1.00 1.00 1.00 ยังไมได

คุณภาพ 

2 การเรียนการสอน 1.50 2.00 2.60 2.07 ดี 

3 การพฒันานิสิต - 1.67 - 1.67 พอใช 

4 การวิจยั 2.00 3.00 1.20 1.80 พอใช 

5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 3.00 2.50 1.50 2.20 ดี 

6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม - 1.00 3.00 2.00 พอใช 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 2.00 0.67 1.78 พอใช 

8 การเงนิและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 พอใช 

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 2.00 3.00 2.33 ดี 

เฉลี่ยรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 2.10 2.00 1.72 1.92  
ผลประเมิน ดี พอใช พอใช พอใช  
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหคณะบริหารธุรกิจมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  
 
ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย และเปนไปตามความตองการของตลาด และมีการสนบัสนนุใหนิสิตเรียนรู

ประสบการณจริงในการทาํงาน โดยผานการทาํโครงการธุรกิจ  

2. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับสูง 
3. มีการสนบัสนนุงบประมาณวิจัยตอบุคลากรสูงอยางตอเนื่อง  
4. มีประสิทธิภาพในการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวชิาการแกสังคม 

5. มีศักยภาพในการจัดหารายได และนํามาใชในการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรทกุระดับใหมี

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

6. มีระบบและกลไกในการบรหิารจัดการการเงินและงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ยังไมชัดเจน ทั้งในเรื่องของโครงสราง ตัวบงชี้ วธิีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทัง้ไมมีการวิเคราะหแผนระดับภาควิชาใหสอดคลองกับระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

2. ยังไมมีการติดตาม ประเมินผล และจัดทาํรายงานการดาํเนนิโครงการครบทุกโครงการตามแผน 

3. สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมนีอย 

4. การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษายงัไมเปนไปในแนวทางของมหาวทิยาลัยที่มุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

5. ไมมีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และผลการดําเนนิงานของอาจารยที่ปรึกษา 

6. การวิจยัเชงิวิชาการยงัมีนอย สงผลใหจาํนวนงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพร และไดรับการอางอิงมีจาํนวนนอย 

7. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวชิาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการยงัมีจํานวนนอย 

รวมทัง้ไมมีอาจารยประจําไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

8. ความเขาใจในตัวบงชี ้และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในอาจจะไมชัดเจนพอ จึงสงผลใหการ

ประเมินตนเอง และการอางอิงหลักฐานไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานในแตละองคประกอบ 

9. การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกนัคุณภาพยงัไมเปนระบบ ทาํใหไมพบ

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินในหลายตวับงชี ้

10. ขาดตัวบงชี้คุณภาพภายในที่เปนลกัษณะเฉพาะของคณะ 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยกาํหนดตัวบงชี ้วธิีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

รวมทัง้ใหมกีารวิเคราะหแผนระดับภาควชิาใหสอดคลองกับระดับคณะและมหาวทิยาลยั 

2. ควรมีระบบและกลไกในการติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการดําเนินโครงการครบทุก

โครงการตามแผน 

3. ควรมีกลไก และมาตรการสนับสนนุใหอาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

4. ควรปรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษาใหเปนแผน ก มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกบัการเปน

มหาวิทยาลยัวิจัย 

5. ควรมีการพฒันา และประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา 

6. ควรมีแผนสนบัสนุนใหอาจารยทาํงานวิจยัเชิงวิชาการใหมากขึ้น 

7. ควรมีกลไกและแนวทางที่สนับสนนุใหอาจารยประจําเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการใหมากขึน้ 

8. ควรสรางความเขาใจในตัวบงชี้ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหชัดเจนรวมกนั เพื่อให

สามารถนําผลจากการประกนัคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงานอยางเปนระบบ โดยจัดการ

ประชุมเชิงปฏบัิติการเฉพาะของคณะรวมกับสํานกัประกันคุณภาพ หรือหนวยงานอืน่ รวมทัง้สราง

เครือขายกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

9. ควรจัดระบบการรวบรวมขอมูลที่สามารถใชรวมกนัทัง้ระดับบุคคลและคณะ 

10. ควรนําการจัดการความรูมาชวยพฒันาตัวบงชี้คุณภาพภายในที่เปนลกัษณะเฉพาะของคณะ 
 
ประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานดาน

การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการแกสังคม อยูในระดับดี สวนการวิจัย การพัฒนานิสิต และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับพอใช อยางไรก็ตาม ยังตองมีการปรับปรุงดานแผนงานซึ่งมีผลการ

ประเมินในระดับที่ยังไมไดคุณภาพ  
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 
 คณะบริหารธุรกิจไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา จํานวน 16 ขอ 

และไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการวิเคราะหตนเองและเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง ซึ่งครอบคลุม

ประเด็นขอเสนอแนะทั้งหมด โดยจากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง พบวา 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะแลวจํานวน 3 ขอ นอกนั้นยังไมไดดําเนินการ ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะที่มีการดําเนินการปรับปรุง 
1. การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหครบทุกตัวชี้วัดและถายทอด

ตัวชี้วัดและเปาหมายสูหนวยงานภายในจากหนวยงานภายในลงสูบุคคลใหผูที่เกี่ยวของรับรู

เปาหมายอยางชัดเจน โดยคณะฯ ไดมีการจัดกิจกรรมสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  โดย

มีผูบริหารคณะ หัวหนาภาควิชา ประธานโครงการ และกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน

เพื่อระดมสมองและหารือรวมกัน 

2. การทบทวน หรือกําหนดสัดสวนการเปดรับนิสิตบัณฑิตศึกษาระหวางแผน ก และ แผน ข ให

เหมาะสม เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยประจําที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปน

การเพิ่มจํานวนบทความของวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ ผลที่ได 

คือ คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพิ่มข้ึนจากป 51 

จํานวน 8 คน 

3. คณะฯ ไดแยกงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการของอาจารยอยางชัดเจน (โครงการบริการ

วิชาการ: มก.พว.01 และงานวิจัย: ฐานขอมูล สวพ.) 
 ขอเสนอแนะที่ยังไมไดดําเนินการ 

1. ควรมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน โดยการจัดสัมมนาเพื่อสราง

ความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณดานการสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนเปนระยะ 

2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก 

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

3. ควรมีการวิเคราะหเพื่อการพิจารณาจํานวนอาจารยที่เหมาะสมกับจํานวนการรับนิสิตในแตละป
การศึกษา  

4. ควรมีการพิจารณากําหนดกลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารย เชน การจางผูชวยสอนเพื่อลดงานของอาจารยประจํา 

5. ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกาทั้ง 5 เร่ือง 

6. ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทที่จัดโดยคณะฯ และ

สโมสรนิสิต 

7. ควรมีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา 

8. ควรสงเสริมใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัย 

9. ควรนําผลงานวิชาการไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เชน การจดลิขสิทธิ์ ฯลฯ 

10. ควรใหอาจารยที่ไปรวมสัมมนาวิชาการไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมที่มีการตีพิมพ 
Proceeding เปนหลัก 
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11. ควรจัดทําแผนในการนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน และการวิจัย 

โดยระบุไวในโครงการบริการวิชาการทุกโครงการใหชัดเจนวาจะนําไปใชสอนในวิชาใด และนําไป

วิจัยอยางไร 

12. ควรมีการจัดทําแบบประเมินผลโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนรูปแบบเดียวกัน
เพื่ออํานวยความสะดวกแกหนวยงานยอย 

13. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงให

รางวัลตางๆ รวมทั้งขอกําหนดของรางวัลเพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ มีการกระตุนและ

ชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน เตรียมงานดานเอกสาร งานธุรการ

ให หรือหาผูมีประสบการณมาแนะนํา 

 
ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะบรหิารธรุกิจ 

คณะบริหารธุรกิจไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ/

ประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 9 คร้ัง ต้ังแตปการศึกษา 

2543 (1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2544) จนถึงปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 

พฤษภาคม 2552) ซึ่งผลการประเมินฯ คร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2552 พบวา มีการดําเนินงาน

ตามดัชนีประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 42 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.93 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 อยูในระดับดี เชนกัน 
 
วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการ

คนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมนิคณุภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวตักรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุม ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชัน้ 1 (อาคารเกา) 

เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ    

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมชีแ้จง

วัตถุประสงค และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2553 

- ผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการดําเนนิงานในรอบปการศกึษา 2552 ดังนี ้

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบ และ 

ตัวบงชี้ประเมนิคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้ผลการประเมนิตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา และมุมมองดานการบรหิารจดัการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา   

3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนนิงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิม่เติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอง Study Room 3109 

เวลา 13.00 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

  เวลา 13.00 – 13.45 น. 

   กลุมที ่1 ศิษยเกา (ป.ตรี 1 คน/บัณฑิตศกึษา 1 คน)  จํานวน 2 คน  

                    และผูใชบัณฑติจากภายนอก มก.  จํานวน 2 คน 

   เวลา 13.45 – 14.30 น.  

   กลุมที ่2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นป                                  จํานวน 4 คน 

                  และนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 2 คน/ป.เอก 1 คน)  จํานวน 3 คน 
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  เวลา 14.30 – 15.15 น. 

  กลุมที ่3 อาจารยที่ไมใชผูบริหารของแตละภาควิชา            จํานวน 5 คน 

 เวลา 15.15 – 16.00 น.   

  กลุมที ่4 บุคลากรสายสนบัสนุน  จํานวน 5 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินตามองคประกอบที่รับผิดชอบ และราง

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พรอมใหขอเสนอแนะ 
 

วันศกุรที่ 16 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รวมกันพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพภายในของ 

คณะบริหารธรุกิจ ณ หองประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชัน้ 1 (อาคารเกา) 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชมุ ชั้น 2 (อาคารเกา) 

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมนิฯ รวมกัน (ตอ) พรอมเตรียมการนาํเสนอ

ผลการประเมนิฯ ตอคณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ นาํเสนอผลการประเมนิฯ ตอผูบริหารและบุคลากรคณะ

บริหารธุรกิจ ณ หองเรียน 2 A ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคารเกา) 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 

SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะบริหารธุรกิจ ตามผลการ

ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อ

การประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑเปนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ 50 ตัวบงชี้ 

โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 1.92 อยูในระดับพอใช  
  

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.10 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 1.72 อยูในระดับพอใช รายละเอียด

สรุปไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 
ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน 
 - -  2.00 1.00 3.00 1.00 2.50 1.00 ดี ยังไมได

คุณภาพ 

2 การเรียนการสอน 1.50 1.50 2.20 2.00 2.20 2.60 2.00 2.07 พอใช ดี 

3 การพัฒนานิสิต  - -  1.67 1.67 -  -  1.67 1.67 พอใช พอใช 

4 การวิจัย 2.33 2.00 3.00 3.00 1.20 1.20 1.90 1.80 พอใช พอใช 

5 การบริการทางวิชาการ 

แกสังคม 
3.00 3.00 2.50 2.50 1.50 1.50 2.20 2.20 ดี ดี 

6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
-  -  1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 พอใช พอใช 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 1.50 2.00 1.33 0.67 1.78 1.78 พอใช พอใช 

8 การเงินและงบประมาณ -   - 3.00 2.00  - -  3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 - -  2.50 2.00 3.00 3.00 2.67 2.33 ดีมาก ดี 

ภาพรวม 2.20 2.10 2.14 2.00 1.83 1.72 2.04 1.92   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดี พอใช พอใช พอใช ดี พอใช   
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 1 ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดรับ

กับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูใน

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2 



ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.50 1.00     

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จฯ 

ระดับ I 
 

4 5 5 3 5  1 2 2 1     

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตาม 

ตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ O 17 94.44% 17 94.44% 44 97.78% 134 67.68% 94.44%  3 3 3 1     

18 18 45 198 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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จุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนยังไมชัดเจน ทั้งในเรื่องของโครงสราง ตัวบงชี้ วธิีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

2. ยังไมมีการวิเคราะหแผนระดับภาควิชาใหสอดคลองกบัระดับคณะและมหาวทิยาลัย 

3. ยังไมมีการรายงานผลการดําเนนิโครงการทุกโครงการตามแผน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

2. ควรสรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ทุกโครงการตามแผนประจาํป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

3. ควรมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนระดับภาควชิากับแผนของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยให

ทุกภาควชิามสีวนรวม 

 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 2 ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตร การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือ

ปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพของ

อาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอ

การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 14 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู

ในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.07 อยูในระดับดี รายละเอียด 

ดังตารางที่ 3 



ตารางที ่3 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.00 2.07     

2.1 มีระบบและกลไก

ในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ระดับ P 6 7 6 4 7  2 3 2 1     

2.2 มีกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ   

ระดับ P 6 6 7 6 6  3 3 3 3     

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 
 

ระดับ P 2 4 4 3 4  1 2 2 1     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.4 จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

(นับเฉพาะอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

FTES I 4,047.76 64.25 3,333.89 53.77 3,719.72 63.05 3,719.72 63.05 45  1 1 1 1     

อาจารย 63 62 59 59 

รอยละ

คลาด 
เคลื่อน 

39.25 157.00% 28.77 115.09% 38.05 152.18% 38.05 152.18%
25 25 25 25 

2.5 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่มีวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท  ป.เอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ป.เอก I 27 40.91% 30 44.78% 29 43.94% 29 43.94% 50.00%  2 2 2 2     

อ.ทั้งหมด 66 67 66 66 

ป.ตรี 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%  

อ.ทั้งหมด 66 67 66 66 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.6 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนง อ. ผศ. รศ. 

และ ศ. (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ผศ.+รศ. 

+ศ. 

I 38 57.58% 41 61.19% 40 60.61% 40 60.61% 60.00%  2 2 1 1     

อ.ทั้งหมด 66 67 66 66 

รศ.+ศ. 21 31.82% 21 31.34% 19 28.79% 19 28.79% 

อ.ทั้งหมด 66 67 66 66 

*2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ P - - 3 4 n/a  - - 2 3 - - - - 

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ขอ P 4 5 4 4 5  2 3 2 2     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.9 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ O 319 84.39% 320 83.77% 364 87.50% 364 89.43% 78.95%  3 3 3 3     

378 382 416 407 

*2.10 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ O 302 94.67% 314 98.13% 318 87.36% 318 87.36% 80.00%  2 2 2 2     

319 320 364 364 

*2.11 ระดับความ 

พึงพอใจของนายจางฯ 

คาเฉลี่ย O - - 3.68 3.68 3.50  - - 3 3  - - - 

2.12  รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมา ทีไ่ดรับการ

ประกาศเกียรติคุณฯ 

นิสิต/ศิษยเกา 
ไดรางวัล 

O 21 0.254% 73 0.865% 46 0.52% 33 0.374% 0.58%  2 2 2 2     

นิสิต/ศิษยเกา
ทั้งหมด 

8,273 8,442 8,828 8,828 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกาที่ 

ไดรางวัลวิจัย 

0 0% 0 0% 2 0.04% 2 0.04% 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกา
ทั้งหมด 

4,181 4,285 4,448 4,448 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                    15 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิต 

ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ 

ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

รอยละ I 27 62.79% 24 55.81% 32 86.49% 32 86.49% 88.89%  1 1 2 2     

43 43 37 37 

2.14 ระดับความ 

พึงพอใจของนิสิตตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย O 4.20 4.19 2.30 4.25 4.30  3 3 1 3     

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 17 

จุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย และเปนไปตามความตองการของตลาด 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั โดยสนับสนุนใหนิสิตเรียนรูประสบการณ

จริงในการทาํงาน 

3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีไดงานทาํ และประกอบอาชีพอิสระเปนจํานวนมาก 

4. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับสูง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผูทรงคุณวุฒ ิและชุมชนภายนอกยังมีสวนรวมในการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนนอย 

2. สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมนีอย 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษายงัไมเปนไปในแนวทางของมหาวทิยาลัยที่มุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

4. นิสิตประสบปญหาในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกและแนวทางที่เปนรูปธรรมสนบัสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ และชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน และมีการรายงานการติดตาม ประเมินผลอยางชัดเจน 

2. ควรมีกลไก และมาตรการสนับสนนุใหอาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

3. ควรปรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนแผน ก มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกบัการเปน

มหาวิทยาลยัวิจัย 

4. ควรเตรียมแนวทางการแกปญหาการรับเปนที่ปรึกษาวิทยานพินธของอาจารย ตอจํานวนนิสิตใน
หลักสูตร 

 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม การมีระบบอาจารยที่

ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต 

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 อยูในระดับพอใช สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 อยูในระดับพอใช เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 



ตารางที ่4 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    1.67 1.67     

3.1 มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา   

ระดับ P 6 6 6 5 6  1 1 1 1     

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

ระดับ P 4 2 4 4 4  3 1 3 3     

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา   

ระดับ P 3 3 2 2 4  2 2 1 1     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 19 

จุดแข็ง 
 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไมมีการจัดโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ แกศิษยเกา 

2. ยังไมมีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ แกศิษยเกา โดยใหศิษยเกามีสวนรวมในการจัด

โครงการตางๆ 

2. ควรมีการพฒันา และประเมนิผลระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 10 ตัวบงชี้ 

พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 1.90 อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.80 อยูในระดับพอใช เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 5 



ตารางที ่5 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย    1.90 1.80     

4.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยฯ   

ขอ P 4 6 6 5 6  2 3 3 3     

*4.2 มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรูจาก

งานวิจัยฯ 

ขอ P - - 4 4 n/a  - - 3 3 - - - - 

4.3 จํานวน เงิน

สนับสนุนงานวิจยั 

และงานสรางสรรค

จากภายในและ

ภายนอกฯ (นับ อ. 

และนักวิจยัที่

ปฏิบัติงานจริง) 

เงินภายใน I 2,478,400.00 287,430.65 4,773,292.00 1,033,326.21 6,643,000.00 319,305.80 6,643,000.00 319,305.80 22,058.82  3 3 3 3     
เงินภายนอก 15,629,730.85 59,292,933.20 12,196,042.00 12,196,042.00 

เงินรวม 18,108,130.85 64,066,225.20 18,839,042.00 18,839,042.00 

อ.ทั้งหมด 63  59 59 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
                                 20 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.4 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ 

ที่ตีพิมพ 

O - - - - 7 11.86% 3 5.08% 22.06%  - - 1 1  -  - 

- - 59 59 

*4.5 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

นํามาใช อันกอใหเกิด

ประโยชนฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O - - - - 17 28.81% 8 13.56% n/a  - - 3 2 - - - - 

- - 59 59 

4.6 จํานวนผลงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

จํานวน O 0 0 0 0 2  0 0 0 0     

 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ ฯ (นับเฉพาะ อ.  

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O - 
- 

- 
- 

6 10.17% 15 25.42% n/a  - - 1 2 - - - - 

- - 59 59 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก ตัวบงชี้นี้สามารถนับจํานวนวิทยานิพนธ
ของนิสิตที่ไดรับการจดลิขสิทธิร์วมได 

4.8 รอยละของบทความ

วิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ 

(นับ อ. และนักวจิัยที่

ปฏิบัติงานจริง+ลาศึกษา) 

รอยละ O 1 1.52% 5 7.46% 4 6.06% 3 4.55% 2.90%  1 1 1 1     

66 67 66 66 

4.9 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ 

(นับเฉพาะ อ. และนักวิจัย

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 27 42.86% 38 61.29% 31 52.54% 25 42.37% 73.53%  2 3 3 2     

63 62 59 59 

4.10 รอยละของ

อาจารยประจําทีเ่ขารวม

ประชุมวิชาการ ฯ (นับ

เฉพาะ อ. และนกัวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 17 26.98% 32 51.61% 33 55.93% 29 49.15% 44.12%  0 1 1 1     

63 62 59 59 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 23 

จุดแข็ง 
1. มีการสนบัสนนุใหบุคลากรทําวิจัยในเชิงบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การวิจยัเชงิวิชาการยงัมีนอย สงผลใหจาํนวนงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพร และไดรับการอางอิงมีจาํนวนนอย 

2. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวชิาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการยงัมีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมแีผนสนบัสนุนใหอาจารยทาํงานวิจยัเชิงวิชาการใหมากขึ้น 

2. ควรมีกลไกและแนวทางที่สนับสนนุใหอาจารยประจําเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการใหมากขึน้ 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม เพื่อ

สนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ 

ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 อยูในระดับดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 อยูในระดับดี เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 



ตารางที ่6  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม    2.20 2.20     

*5.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ P - - 3 3 n/a  - - 2 2 - - - - 

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคมฯ (นับ อ. ทีป่ฏิบัติงาน

จริง+ลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 17 25.76% 22 32.84% 22 33.33% 20 30.30% 28.99%  3 3 3 3     

66 67 66 66 

5.3  รอยละของกจิกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการ 

และวิชาชีพ ฯ  (นบัเฉพาะ 

อ. ที่ปฏิบัติงานจรงิ) 

รอยละ O 18 28.57% 15 24.19% 31 52.54% 30 50.85% 29.41%  2 2 3 3     

63 62 59 59 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       24 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

5.4 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย O 
 

0 0 0 0 n/a  0 0 0 0     

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การ

สอน และการวิจัย 

ขอ P 
 

3 3 3 3 4  3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 26 

จุดแข็ง 
มีประสิทธิภาพในการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวชิาการแกสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ยังไมมีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

ปรับปรุงการดาํเนนิงาน 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 

อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับ 

พอใช เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 7 



ตารางที ่7 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    2.00 2.00     

*6.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ P - - 2 2 n/a  - - 1 1 - - - - 

6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวน 

นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

(คิดเฉพาะระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ) 

รอยละ O 109 8.92% 96 7.73% 27 2.11% 27 2.11% 2.50%  3 3 3 3     

1,221.45 1,242.23 1,277.29 1,277.29 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       27 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 28 

จุดแข็ง 
มีกิจกรรมทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมที่หลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
ขาดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนการสงเสริมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ 
ควรจัดทําแผน และมีกระบวนการติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 7 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี

ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน และการศึกษาตอทั้งในและ

ตางประเทศอยางเทาเทียมกัน ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 1.78

อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.78 อยูในระดับพอใช เชนกัน 

รายละเอียดดังตารางที่ 8  
 



ตารางที ่8 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ    1.78 1.78     

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรรมา 

ภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ P 
 

5 5 4 3 5  3 3 2 2     

*7.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ P 
 

- - 2 1 n/a  - - 1 1 - - - - 

7.3 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ระดับ P 
 

2 4 4 4 6  1 2 2 2     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       29 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ O 
 

2 2 2 2 3  1 1 1 1     

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ (นับ อ.

และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริงรวมลาศึกษาตอ) 

อ.ที่ไดรางวัล O 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.45%  0 0 0 0     

อ.ทั้งหมด 66 67 66 66 
อ.ที่ไดรางวัล 

วิจัย 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

อ.ที่ไดรางวัล 0 0 0 0 

*7.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

- - 2 5 n/a  - - 1 3 - - - - 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       30 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.7 ระดับความ 

สําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ O 
 

3 8 8 3 5  1 3 3 1     

7.8 งบประมาณ

สําหรับการพัฒนา

คณาจารยฯ (นับ อ. 

ที่ปฏิบัติงานจริงรวม

ลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 15,501,241.96 234,867.30 7,180,246.25 107,167.85 6,583,383.73 99,748.24 9,141,669.00 138,510.14 220,000  3 3 3 3     

66 67 66 66 

7.9 รอยละของ

บุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนาความรูฯ (นับ

บุคลากรสาย

สนับสนุนรวมลา

ศึกษาตอ) 

รอยละ I 66 100% 67 100% 67 100% 67 100% 100%  3 3 3 3     

66 67 67 67 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       31 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 32 

จุดแข็ง 
มีศักยภาพในการจัดหารายได และนํามาใชในการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรใหมีประสบการณ

ทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนการจัดการความรูยังไมชัดเจน 

2. ยังไมมีแผนที่เปนรูปธรรมในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการพฒันาคณะ 

3. ยังไมมีอาจารยประจําไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนของหนวยงาน เพือ่นําไปดาํเนินการจัดทาํแผนการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 

2. ควรมีกลไกและแนวทางที่เปนรูปธรรมสนบัสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ และชุมชนภายนอกมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะ และมีการรายงานการติดตามประเมินผลอยางชัดเจน 

3. ควรมีกลไก และแนวทางสนับสนนุใหอาจารยประจําทีม่ีผลงานวชิาการ/วิชาชีพ เขาสูชองทางของการ

ไดรับรางวัล 
 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 8 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มี

การวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูใน

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช 

รายละเอียดดังตารางที่ 9 



ตารางที ่9 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ   3.00 2.00     

8.1 มีระบบและกลไกใน

การจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ P 7 7 7 7 7  3 3 3 3     

*8.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ P - - 4 2 4  - - 3 1 - - - - 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
 

 
 

                       33 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 34 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการบรหิารจัดการการเงินและงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ 

2. มีการใชทรัพยากรรวมกันกับคณะเศรษฐศาสตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาควิชา และกับหนวยงานภายนอก 
ขอเสนอแนะ 

ควรจัดทําแผนการใชทรัพยากร โดยใหทุกภาควิชามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ องคประกอบที่ 9 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปน

สวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 2.67 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 อยูในระดับดี 

รายละเอียดดังตารางที่ 10 



ตารางที ่10 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

 ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ บธ. กรรมการ     บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

บธ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     2.67 2.33     

*9.1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

- - 5 2 5  - - 3 1 - - - - 

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและทักษะ

ดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ P 
 

3 3 5 6 4  2 2 2 3     

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ระดับ O 
 

4 4 4 4 4  3 3 3 3     

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 
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*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 36 

จุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความเขาใจในตัวบงชี ้และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในอาจไมชัดเจนพอ จึงสงผลใหการ

อางอิงหลักฐานไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานในแตละองคประกอบ 

2. การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกนัคุณภาพยงัไมเปนระบบ ทาํใหไมพบ

เอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินในหลายตวับงชี ้

3. ขาดตัวบงชี้คุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของคณะ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรสรางความเขาใจในตัวบงชี้ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหชัดเจนรวมกนั เพื่อให

สามารถนําผลจากการประกนัคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงานอยางเปนระบบ โดยจัดการ

ประชุมเชิงปฏบัิติการเฉพาะของคณะรวมกับสํานกัประกันคุณภาพ หรือหนวยงานอืน่ รวมทัง้สราง

เครือขายกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

2. ควรจัดระบบการรวบรวมขอมูลที่สามารถใชรวมกนัทัง้ระดับบุคคลและคณะ 

3. ควรนําการจัดการความรูมาชวยพฒันาตัวบงชี้คุณภาพภายในที่เปนลกัษณะเฉพาะของคณะ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจําป 2553 37 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 

ตารางที ่11    ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต 

-   - -  -  2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.20 2.10 2.15 2.00 1.64 1.50 2.00 1.86 พอใช พอใช 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดาน 

ธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.22 2.11 2.00 1.20 2.25 1.94 ดี พอใช 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดาน

พันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.00 1.88 2.09 1.91 1.44 1.67 1.86 1.82 พอใช พอใช 

มาตรฐานที่ 3 ดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และสังคม
แหงการเรียนรู 

 - -  2.00 2.00  - -  2.00 2.00 พอใช พอใช 

ภาพรวม 2.20 2.10 2.14 2.00 1.83 1.72 2.04 1.92   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดี พอใช พอใช พอใช ดี พอใช   

 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต ซึ่งพิจารณาเฉพาะดานผลผลิตเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี โดยบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจไดงานทําคิดเปนรอยละ 89.43 

ในจํานวนนี้ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. คิดเปนรอยละ 87.36 นอกจากนี้นายจาง และ

ผูประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 ทั้งนี้ นิสิตปจจุบัน และศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปยังไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง คิดเปนรอยละ 0.374 
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน

เฉลี่ย 1.86 อยูในระดับพอใช โดยดานปจจัยนําเขา และกระบวนการอยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.10 

และ 2.00 ตามลําดับ สวนดานผลผลิตอยูในระดับยังไมไดคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 อยางไรก็ตาม ยังมี 

ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ จํานวน 18 ตัว ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.1 และ 1.2 ซึ่งสะทอนกลไกการ

จัดทําแผน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของคณะที่ยังไมชัดเจน ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.3, 2.4 

และ 2.6 ซึ่งสะทอนพันธกิจดานการเรียนการสอนที่ยังเห็นผลไมชัดเจนในเรื่องระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตร การนําผูทรงคุณวุฒิ และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอนนอย และมีสัดสวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําคลาดเคลื่อนจากเกณฑ

มาตรฐานมากถึงรอยละ 152.18 รวมทั้งมีผูดํารงตําแหนงตั้งแต รศ. ข้ึนไปเพียงรอยละ 28.79 ตัวบงชี้ที่ 3.1 

และ 3.3 ซึ่งสะทอนดานการพัฒนานิสิตที่พบวายังไมมีการจัดโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ แกศิษยเกา 

รวมทั้งยังไมมีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา ตัวบงชี้ที่ 

4.4, 4.6, 4.8 และ 4.10 ซึ่งสะทอนพันธกิจดานการวิจัยที่พบวา การวิจัยเชิงวิชาการยังมีนอย สงผลใหจํานวน

งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร และไดรับการอางอิงมีจํานวนนอยตามไปดวย และยังไมมีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการยังมีนอย ตัวบงชี้ที่ 5.4 คณะไมมีการประเมินระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการอยางเปนรูปธรรม ตัวบงชี้ที่ 6.1 คณะขาดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบงชี้ที่ 7.4 และ 7.5 ซึ่งสะทอนการบริหารจัดการที่พบวา

คณะไมมีแผนที่เปนรูปธรรมในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ รวมทั้งไมมี

อาจารยประจําไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตัวบงชี้ที่ 8.2 คณะไมมีแผนการใชทรัพยากร

รวมกันระหวางภาควิชา และกับหนวยงานภายนอก และตัวบงชี้ที่ 9.1 สะทอนกลไกการประกันคุณภาพที่

คณะยังมีความเขาใจในตัวบงชี้ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในอาจไมชัดเจนพอ 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง

พิจารณาเฉพาะดานกระบวนการเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับ 

พอใช โดยคณะมีกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย มีการรวบรวม สังเคราะหความรูจากงานวิจัย 

มีการสรางเครือขาย และความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ยังมี 

ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ จํานวน 1 ตัว คือ ตัวบงชี้ที่ 7.2 ซึ่งพบวาแผนการจัดการความรู

ของคณะยังไมชัดเจน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา  

คณะบริหารธุรกิจ มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง 4 ดาน คือ  

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และ ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 

ตารางที ่12   ผลการประเมนิตามมมุมองการบริหารจัดการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนได 

สวนเสีย 

2.00 2.00 2.13 2.13 2.00 2.22 2.05 2.16 ดี ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน 2.00 2.00 1.83 1.50 3.00 1.67 2.20 1.60 ดี พอใช 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 2.00     3.00 2.50 ดีมาก ดี 

4. ดานบุคลากรและการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

2.00 1.80 2.17 2.33 1.00 1.00 1.71 1.71 พอใช พอใช 

ภาพรวม 2.20 2.10 2.14 2.00 1.83 1.72 2.04 1.92   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดี พอใช พอใช พอใช ดี พอใช   
 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.16 อยูใน

ระดับดี โดยดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.13 และ 2.22 ตามลําดับ สวน

ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยางไรก็ตาม มีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ จํานวน 6 

ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 5.4 และ 7.4 รายละเอียดปรากฏตามที่กลาวมาแลว 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 1.60 อยูในระดับ 

พอใช โดยดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิตอยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 และ 1.67 ตามลําดับ 

สวนดานกระบวนการอยูในระดับยังไมไดคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 โดยมีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ 

จํานวน 5 ตัวบงชี้ คือ 1.1, 1.2, 2.1, 6.1 และ 9.1 รายละเอียดปรากฏตามที่กลาวมาแลว 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี โดยพิจารณา

เพียง  2 ดาน  คือ  ดานปจจัยนําเขา  มีคะแนนเฉลี่ย  3.00 อยูในระดับดีมาก  และดานกระบวนการ  

มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช เนื่องจากตัวบงชี้ที่ 8.2 ยังไมไดคุณภาพ รายละเอียดปรากฏตามที่

กลาวมาแลว 
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- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 

1.71 อยูในระดับพอใช โดยดานกระบวนการอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ

พอใช มีคะแนนเฉลี่ย 1.80 สวนดานผลผลิตอยูในระดับยังไมไดคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 โดยมีตัวบงชี้ที่

ยังไมไดคุณภาพ จํานวน 7 ตัวบงชี้ 2.6, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 7.2 และ 7.5 รายละเอียดปรากฏตามที่กลาว

มาแลว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที ่1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 18 18 45 198 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 17 17 44 134 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 4 5 5 3 

  องคประกอบที ่2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 
หลักสูตร 7 7 8 8 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 5 5 5 

6 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 0 0 0 0 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 0 0 

9 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 0 0 1 1 

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ

แผน ข ) 

หลักสูตร 2 2 2 2 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและ

คุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 7 7 8 8 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 5 5 5 

14 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 2 2 2 

16 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0 1 1 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

คน 302 314 318 318 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เร่ือง 45 82 24 14 

20 - ระดับปริญญาโท เร่ือง 45 82 24 14 

21 - ระดับปริญญาเอก เร่ือง 0 0 0 0 

22  จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 8 4 5 5 

23  บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 8 4 5 5 

24 บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 0 0 0 0 

25  ผลการประเมนิความพึงพอใจ

ของผูเรียนในเรือ่งคุณภาพการ

สอน และสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

 เฉลี่ยทุกหลกัสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.20 4.19 2.30 4.25 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

28 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

29 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

32 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคปกติ) 

คาเฉลี่ย 1-5         

33 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคพิเศษ) 

คาเฉลี่ย 1-5         

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม

หรือที่ปรับปรุง และจํานวน

หลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุงซึ่ง

มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมสีวนรวม 

หลักสูตร 2 2 5 5 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 1 1 4 4 

38 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 1 0 0 

40 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0 1 1 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

คน 2,980 3,477 3,709 3,709 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,611 1,645 1,669 1,669 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 6,00 527 543 543 

45 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

46 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 165 138 150 150 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 1,204 1,167 1,339 1,339 

49 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคปกติ) 

คน 0 0 0 0 

50 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคพิเศษ) 

คน 0 0 0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 0 0 8 8 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES 3,059.45 2,406.46 3,719.72 3,719.72 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 1,221.45 1,242.49 1,277.29 1,277.29 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 469 260.52 509.76 509.76 

56 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

57 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 165 218.7 170.4 170.4 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 1,204 684.75 1,762.27 1,762.27 

60 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคปกติ) 

FTES 0 0 0 0 

61 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคพิเศษ) 

FTES 0 0 0 0 

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี

FTES 4,047.76 3,333.89 3,719.72 3,719.72 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES 1,690.36 1,735.11 1,787.05 1,787.05 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกทั้งหมดเมื่อปรับคาเปน

ปริญญาตรี 

FTES 2,357.40 1,598.78 1932.67 1,932.67 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี(ภาคปกติ) 

FTES 286.43 218.7 170.4 170.4 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี(ภาคพิเศษ) 

FTES 2,070.98 1,380.08 1,762.27 1,762.27 

69  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ 

คน 66 67 66 66 

70  จํานวนอาจารยประจําที ่

ลาศึกษาตอ 

คน 3 5 7 7 

71  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน 0 0 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

วุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

คน 39 37 37 37 

73  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน 27 30 29 29 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงอาจารย 

คน 28 26 26 26 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน 17 20 21 21 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 21 21 19 19 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงศาสตราจารย 

คน 0 0 0 0 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด

ใหมีเวทีแลกเปลีย่นและเผยแพร

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

80  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน 43 43 37 37 

81  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 27 24 32 32 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง

การมีงานทํา 

คน 449 458 487 487 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา 

คน 449 458 487 487 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

และ/หรือไมประสงคทํางาน 

คน 71 76 71 80 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 319 320 364 364 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไป

ตามเกณฑหลังสาํเร็จการศึกษา 

คน 302 314 318 318 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน สูงกวา

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน         

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน ตํ่ากวา

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 0 6 0 0 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

    3.68 3.68 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คน 21 73 46 33 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 12 24 16   

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 4   

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 9 48 25   

94 - ดานศิลปะและวฒันธรรม คน 0 1 1   

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0   

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ยกยองระดับชาตหิรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน 0 48 2 2 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 4,693 4,965 5,119 5,119 

98 - ระดับปริญญาตรี คน 1,881 1,985 2,168 2,168 

99 - ระดับปริญญาโท คน 2,812 2,980 2,951 2,951 

100 - ระดับปริญญาเอก คน 0 0 0 0 

101 - ระดับ ป.บณัฑิต คน 0 0 0 0 

102 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  คน 0 0 0 0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

จบการศึกษาทั้งหมด 

คน 465 509 492 492 

104  มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 6 7 6 4 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   

ระดับ 6 6 7 6 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม 

ระดับ 2 4 4 3 

107  มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ 0 0 3 4 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุน

ใหอาจารยประจําทําการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 4 5 4 4 

  องคประกอบที ่3            

109  ผลการประเมนิ คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110  จํานวนโครงการกิจกรรม

นิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 
โครงการ/

กิจกรรม 

  81 46 46 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

  30 17 17 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

  7 3 3 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรกัษาสิ่งแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

  18 10 10 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

  15 11 11 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

  11 5 5 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภท

กิจกรรม 
คน 0 0 5579 5579 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

วิชาการ 

คน     322 322 

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คน     350 350 

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

คน     245 245 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน     2220 2220 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน     2442 2442 

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา   

ระดับ 6 6 6 5 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 4 2 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 3 3 2 2 

  องคประกอบที ่4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

บาท 18,108,130.85 64,066,215.20 18,839,042.00 18,839,042.00 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

บาท 15,629,730.85 59,292,923.20 12,196,042.00 12,196,042.00 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

บาท 2,478,400.00 4,773,292.00 6,643,000.00 6,643,000.00 

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ

ทุนวิจัย 

คน 27 38 31 25 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 7 16 10   

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 20 22 21   

131  จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ชื่อเร่ือง 19 27 7 3 

132 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

ชื่อเร่ือง 19 24 4   

133 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับนานาชาติ 

ชื่อเร่ือง 0 3 3   

134 - จํานวนผลงานตพิีมพใน

วารสารที่มี impact factor 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

135 - จํานวนผลงานทีอ่าจารยเปน

นักวิจัยหลัก (Corresponding 

Author) หรือเปนชื่อแรก (First 

Author) 

ชื่อเร่ือง     0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

พันธุพืช พันธุสัตว 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน 
ชื่อเร่ือง 19 7 17 8 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวชิาการ 

ชื่อเร่ือง 19 7 17 8 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

141 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

142 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ ์และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชือ่ถอืได 

ชื่อเร่ือง 0 0 6 15 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ ์

ชื่อเร่ือง 0 0 6 15 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชือ่ถอืได 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ

อางอิงใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูล 

ชื่อเร่ือง 1 5 4 3 

147  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่เปนนักวิจยัทั้งหมด 

คน 0 0 0 0 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 6 2 5   

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 11 30 28 29 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

151  มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการผลติงานวิจัยและ

งานสรางสรรค   

ขอ 4 6 6 5 

152  มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ 0 0 4 4 

  องคประกอบที ่5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวน

รวมในการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

คน 17 22 22 20 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 17 22 22 20 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

18 15 31 30 

156  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 

1-5 

0 0 0 0 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการที่มีการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

158  มีกระบวนการและกลไก

บริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ 0 0 3 3 

159  มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชพีมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และ

การวิจัย 

ขอ 3 3 3 3 

  องคประกอบที ่6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

109 96 27 27 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาต ิ

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 3 3 

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการ

พัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

167  มีกระบวนการและกลไกใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 0 0 2 2 

  องคประกอบที ่7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด (ไมนับรวม

หมวดแรงงาน) 

คน 66 67 67 67 

169  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 66 67 67 67 

170 -  ในประเทศ คน 0       

171 -  ตางประเทศ คน 66       
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 0 0 0 0 

173 - ดานการวิจัย คน 0 0 0 0 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 0 0 0 0 

176  งบประมาณสาํหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท 15,501,241.96 7,180,246.25 6,583,383.73 9,141,669.00 

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 5 4 3 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 

ระดับ 0 0 2 1 

179  มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 4 4 4 

180  ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 2 2 2 2 

181  มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ 0 0 2 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 3 8 8 3 

  องคประกอบที ่8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 

บาท 278,872,931.57 297,613,057.41 313,481,570.01 313,481,570.01 

184  รายรับจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

บาท 3,378,520.00 4,044,096.00 10,205,896.00 10,205,896.00 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 103,056,228.85 86,633,095.84 149,615,430.63 149,615,430.63 

186  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่

และที่ดิน  (ปการศึกษา) 

บาท 153,677,420.41 101,855,846.98     
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

187  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่

และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท 157,547,176.10 107,937,229.21 161,359,495.13 161,359,495.13 

188  คาใชจายดานครุภัณฑ 

 อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

(ปงบประมาณ) 

บาท 0.00 1,662,170.66 69,496,720.58 69,496,720.58 

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท 38,011,500.00 45,496,080.00 116,258,958.00 116,258,958.00 

190  คาใชจายและมูลคา ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท 3,091,735.13 7,397,813.67 949,789.50 949,789.50 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 

บาท 13,230,555.96 7,180,246.25 6,583,383.73 6,583,383.73 

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท 7,991,142.35 2,276,342.21 416,100.00 416,100.00 

193  เงินเหลือจายสทุธิ 

(ปงบประมาณ) 

บาท 87,028,929.89 189,675,828.23 82,625,354.30 82,625,354.30 

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 21,043,678.33 22,576,153.93 25,143,076.36 25,143,076.36 

195  มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย

การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 4 2 

  องคประกอบที ่9            

197   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ 0 0 5 2 

198   มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 3 3 5 6 

199  ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 4 4 4 4 
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ภาคผนวกที่ 2 
ขอมูลสัมภาษณ 

 
ประเด็นการสัมภาษณผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 
 

 ความรูสึกตอบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
ผูใชบัณฑิตมีความเชื่อมั่นในความรู ความสามารถของบัณฑิตที่จบปริญญาโทของคณะ

บริหารธุรกิจ โดยพบวาบัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการทํางานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ 
บัณฑิตที่ลาศึกษาตอมีการแบงเวลาในการศึกษากับการทํางานไดเปนอยางดีจึงไมกระทบกับงานประจํา 

 ความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ 
ศิษยเกาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจวา หลักสูตรมีความเขมขน 

ทําใหส่ิงที่เรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่ทําได สําหรับการเรียนระดับปริญญาโทมีการเชิญวิทยากร

จากภายนอกเขามารวมสอนดวย นอกจากนี้อาจารยผูสอนมีความตั้งใจ และจริงจัง นิสิตมีความสัมพันธกัน

ภายในรุนเปนอยางดี มีความสนิทสนม สามารถสรางเครือขายความรวมมือชวยเหลือกันไดดี รวมทั้งคณะมี

การสรางวัฒนธรรมการเรียนการสอน และการอยูรวมที่ทําใหเกิดความกลมเกลียวกันระหวางนิสิต โดยเฉพาะ

ในระดับปริญญาโทที่มีความแตกตางระหวางอายุของผูเขาศึกษา 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรปรับปรุงหองเรียน หองคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียนการสอน เชน LCD ใหพรอม 

เพียงพอ และรองรับกับความตองการของนิสิต 
2. ควรฝกนิสิตใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่อนําไป

ประยุกตใชในการทาํงานในกรณีที่หนวยงานตองการใหบัณฑิตปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากร 
3. จํานวนอาจารยไมเพียงพอทาํใหมีปญหาในการแตงตัง้ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 

 
ประเด็นการสัมภาษณนิสติปริญญาตร ีและนสิิตบัณฑิตศึกษา 

 ความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ 
นิสิตบัณฑิตศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโทวา ไมมีปญหาในเรื่องการ

ติดตอส่ือสารระหวางนิสิตกับอาจารย นิสิตมีความสัมพันธภายในรุนเปนอยางดี สวนนิสิตปริญญาเอกมีความ

พึงพอใจตอหองเรียน และคณาจารยที่สอนระดับปริญญาเอกมีความตั้งใจในการสอนมาก 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรปรับปรุงขนาดหองเรียนใหเพียงพอรองรับจํานวนนิสิตที่มีจํานวนมาก เพราะรับนสิิต

ปริญญาตรีเพิ่มข้ึนทกุป อีกทั้งบางครั้งหองเรียนที่ไดไมเหมาะสมกับความตองการใช เชน หองใหญเกินความ

จําเปน ไมคุมคาตอการใชประโยชน 
2. อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธมีไมเพยีงพอ ทาํใหการจัดคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว

นิสิตลาชากวาที่กําหนดไวในแผนการเรียน 
3. ควรมีลานกิจกรรมของคณะ เพราะปจจบัุนการจัดกิจกรรมของนิสิตตองไปขอใชสถานที่ของ

คณะอื่น หรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
4. รานอาหารมีเพียงรานเดยีว ไมเพียงพอ 

 ขอเสนอแนะมหาวิทยาลัย 
 ที่จอดรถมีไมเพียงพอรองรับกับความตองการ รวมทัง้เวลาปดอาคารจอดรถของมหาวิทยาลัยเรว็

กวาเวลาเลิกเรียน ดังนั้น ควรขยายเวลาการปดอาคารทีจ่อดรถของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นการสัมภาษณอาจารย 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. คณะควรมีนโยบายในการพฒันานิสิตใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก เชน 

การสนับสนุนดานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คณะควรจัดหา software ที่ทนัสมัย และจําเปนตอการเรยีนการสอนเพิม่ข้ึน 
3. คณะควรเตรียมตั้งรับกับคาใชจายในการจดัการดูแลอาคารสถานที ่ทัง้อาคารใหมและอาคาร

เดิม  
4. ถาคณะปรับแผนการรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนแบบแผน ก จะเกิดผลกระทบดานจาํนวน

อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธไมเพียงพอ ดังนัน้ คณะจงึควรเตรียมความพรอมในเรื่องนี ้
 

ประเด็นการสัมภาษณบุคลากรสายสนบัสนุน 

 ความรูสึกเกี่ยวกับทํางานที่คณะบริหารธุรกิจ 
บุคลากรมีความรูสึกผูกพันกับองคกร มีความสุขกับการทํางาน อาจารยในภาควิชาใหความ

ชวยเหลือเปนอยางดี และไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชกับการทํางาน 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรปรับตําแหนงจากลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงนิรายได 
2. ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนเจาหนาทีพ่ัสดุของคณะใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
3. ควรมีการทบทวน JD/JA แตละตําแหนงใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงาน 
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ภาคผนวกที ่3 

ภาพกจิกรรม 

 

            
 

            
 

            
 

            


