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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะวิทยาการจัดการ ระหวางวันที่ 19–20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ  ไดประเมิน

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

2553)  และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ  ผูบริหาร อาจารย บุคลากร  และนิสิต   

  ผลการประเมินฯ พบวา คณะวิทยาการจัดการ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินครบทั้ง 50 ตัวบงชี้  

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 2.20  อยู

ในเกณฑดี  สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.24  อยูในเกณฑ ดี 
 

องคประกอบคุณภาพ คาคะแนนรายองคประกอบ ผลการประเมิน 

กรรมการ กรรมการ 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 2.07 ดี 

องคประกอบที ่3 การพฒันานิสิต 2.67 ดีมาก 

องคประกอบที ่4 การวิจยั 1.40 ยังไมไดคุณภาพ 

องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.80 ดีมาก 

องคประกอบที ่6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 2.56 ดีมาก 

องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.00 พอใช 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 2.24 ดี 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และภาวะผูนําในการบริหารจัดการองคกรทาํใหบุคลากรมีความเขาใจแผนงาน 

สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค สามารถสรางรายไดใหกับคณะจํานวนมาก  
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2. มีระบบเทคโนโลยีชวยในการใหคําปรึกษาและลงทะเบียนออนไลนที่สามารถตรวจสอบและแกไขการ
ลงทะเบียนของนิสิตได 

3. คณะมีระบบและกลไกที่ดีในการกระตุน สนับสนนุใหนิสิตเขาประกวดความสามารถทางวิชาการทาํให

ไดรับรางวัลในระดับประเทศจํานวนมากทุกป 

4. คณะมีการสงเสริมงานทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรมดวยการสนับสนนุงบประมาณในการดําเนนิกิจกรรม
อยางครอบคลมุและตอเนื่อง  

5. มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดี เชน สัมมาทิฐิ  เวบไซต  Shared and Learned  ทําใหเกิดความ

สามัคคีและความสาํเร็จขององคกร  

6. คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายอยางเทาเทียมกนัดวยการสนับสนุนทุนใหศึกษาตอใน
สาขาตางๆ เพือ่นําความรูกลบัมาพฒันางาน 

7. มีการติดตามตรวจสอบและวิเคราะหสถานภาพทางการเงินเพื่อจัดทาํบทสรุปทางการเงิน ใหผูบริหาร

สามารถใชในการวางแผนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. คณะมีพัฒนาการในการสรางวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในองคกรที่ชัดเจนตามลาํดับ ทําให

ผูบริหาร บุคลากร และนิสิต เห็นความสาํคญัในการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะระดับคณะ 
1. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกนัอยางสม่าํเสมอ  และนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนากล

ยุทธของคณะใหครบทุกประเด็น 

2. ลดจํานวนรับนิสิตปริญญาตรีลง หากทําไดและไมมีผลกระทบมากนกัเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาและ
สวัสดิภาพของอาจารย และเพิ่มหลักสูตรปริญญาโท เพือ่กระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น 

3. เพิ่มการสื่อสารภายนอกองคกรเพื่อใหคณะเปนที่รูจักในวงกวางมากขึน้ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวนัออก 

4. กําหนดจุดยนื (Positioning)  และเรงสรางอัตลักษณของคณะที่แตกตางจากมหาวทิยาลัยอื่นๆ ที่มกีาร

เรียนการสอนสาขาเดียวกัน เพื่อสรางความโดดเดนอยางชัดเจน 

5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอระบบการใหคําปรึกษา 

6. นําผลการประเมินการใหบริการนิสิต และศิษยเกา มาวิเคราะหรวมกัน และนาํไปพฒันาปรับปรุงการ

ใหบริการอยางเปนรูปธรรม  

7. ควรผลักดันใหนิสิตเขารวมเวทีการประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติมากขึน้ 

8. ควรมีการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการไดงานทาํและลักษณะงานที่ทาํของนิสิตในหลกัสูตรที่มกีารให
นิสิตไปฝกงาน กับหลักสูตรที่ไมมีการฝกงาน  
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9. คณะควรกําหนดพนัธกิจ ดานการวิจัยใหเปน “วาระเรงดวน” ที่ตองดาํเนนิการโดยกําหนดแผนการพัฒนา

งานวิจยั กาํหนดเปาหมายที่ทาทาย และวิธีการที่ชัดเจนสามารถปฏบัิติไดเพื่อใหคณะสามารถผาน

มาตรฐานองคประกอบดานการวิจยัใหอยูในระดับดี 

10 ประเด็นวิจยั/โจทยวิจัยของคณะควรเนนการสรางองคความรูเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก เพื่อสราง 

อัตลกัษณของคณะ และเพื่อนําผลการวิจยัไปพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 

11. ควรนําผลการวิจัยที่แลวเสรจ็มาพฒันาตอยอด เพื่อใหเกดิประโยชนตอสังคมในวงกวางอยางเปนรูปธรรม 

12. สรางระบบแรงจูงใจในการทําวิจัยและตพีิมพผลงานวจิัย 

13. ควรสรางความเชื่อมโยงระหวางงานบริการวิชาการ งานวิจยั และการเรียนการสอนใหเปนเรื่องเดียวกนั

เพื่อลดภาระงานของอาจารย 

14. ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ  จากภายนอกมารวมพัฒนา ประเมินและตรวจสอบการบรหิารงาน

ของคณะ 
 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลยัมีศิษยเกาเปนจํานวนมากควรสรางกิจกรรมสัมพนัธเพื่อทําแกสังคมรวมกัน 

โดยใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมในการประชุม (Tele-conference)  

3.  ควรลดความรูสึกไมเทาเทียบกนั (Double Standard) ระหวางบุคลากรของวทิยาเขตกับบุคลากรของ 

     สวนกลาง 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1. คณะใชระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบและแกไขในการลงทะเบยีนโดยอาจารยทีป่รึกษา รวมทัง้การให

คําปรึกษานิสิตออนไลน และการใชระบบ  E-payment ในการบนัทกึการปฏิบัติงานและการจาย

คาตอบแทนของบุคลากร 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวาคณะวิทยาการ

จัดการ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการที่ดําเนินงาน

แลวและอยูระหวางดําเนินการ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 13  โครงการ / 12  กิจกรรม มีการดําเนินงาน

แลว 13  โครงการ/ 12  กิจกรรม นับวาเกิดประสิทธิผลตามระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง   
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จุดออน/ขอเสนอแนะ 
โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง 
กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ 

ดําเนิน
การ

เสร็จส้ิน
แลว 

ยังไม
ดําเนิ
นการ 

1. ควรเตรียมรูปแบบการบริหาร

จัดการเพื่อรองรับการเติบโตของ

องคกรในอนาคต 

1.กิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน

หรือสัมมาทิฐิที่เปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวม 

1.ประชุม / สัมมนา รวมกัน /  

2. ควรสรางผูนํารุนใหมสานตอภารกิจ

ของคณะ 

2.โครงการจัดทําแผนและพัฒนากล

ยุทธ 

2.สัมมนาคณะฯ  /  

3.กําหนดแนวทางและสรางกลไก

เพื่อใหคณะสามารถตอบสนอง

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย 

3.โครงการสงเสริมการตีพิมพและ

เผยแพรงานวิจัย 

3.รางระเบียบวาดวยทุนวิจัย /  

4. นําผลการประเมินของนิสิตมาใชใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

เปนรูปธรรม 

4.โครงการประยุกตผลประเมินของ

นิสิตเขากับกระบวนการเรียนการ

สอนของอาจารย 

4.แผนการสอนที่ปรับปรุง

ของอาจารย 

/  

5. มีแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนในภาพรวม 

5.โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้น

เรียนของคณาจารย 

5.งานวิจัยในชั้นเรียน /  

6. สรางกลไกการขึ้นสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

6.โครงการพัฒนาความรูและทักษะ

ของบุคลากรในดานตาง ๆ  

6.การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ดานความรูทางการวิจัยและ

กระตุนใหคณาจารย

เตรียมพรอมในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ เชน 

ประเมินผลการสอน 

/  

7. สนับสนุนใหอาจารยใหมขอทุนจาก

คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

7.โครงการพัฒนาความรูและทักษะ

ของบุคลากรในดานตาง ๆ  

7.การเสนอขอรับทุนวิจัย /  

8. ควรนําผลการประเมินความพึง

พอใจผูบริหารมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

8.โครงการประเมินผลงานของ

ผูบริหาร 

8.การประเมินผลงานของ

ผูบริหาร 

/  

9. กําหนดบทบาทของคณะใหเปน

ผูนําทางวิชาการของภาคตะวันออก 

9.โครงการจัดทําแผนและพัฒนากล

ยุทธ 

9.สัมมนาคณะฯ  /  

10. เพิ่มประเด็นวิจัยที่ตอบโจทยของ

ทองถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนให

มากขึ้น 

10. โครงการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการ 

11. โครงการพัฒนาความรวมมือ

ดานการวิจัยระหวางประเทศ 

10. งานวิจัยรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 

/  

11. สรางระบบนักวิจัยพี่เล้ียงให 12.โครงการเสริมสรางนักวิจัยรุน 11.คัดเลือกคณาจารยเขา /  
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จุดออน/ขอเสนอแนะ 
โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง 
กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ 

ดําเนิน
การ

เสร็จส้ิน
แลว 

ยังไม
ดําเนิ
นการ 

นักวิจัยรุนใหมไดเรียนรูประสบการณ

จากนักวิจัยอาวุโส 

ใหม รวมเปนนักวิจัยพี่เล้ียงใน

ระดับวิทยาเขต 

12. สงเสริมใหนิสิตมีความรูความ

เขาใจในหลักการประกันคุณภาพและ

สามารถนําไปใชประโยชนได 

13.โครงการเสวนาสรางสรรคงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาสูนิสิต

คณะ 

12.จัดกิจกรรมเสวนางาน

ประกันคุณภาพ 

/  

  
ขอมูลขอมูลการประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพของคณะคณะ  

คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแลว 5 คร้ัง  ซึ่งผลการประเมินในรอบปที่ผานมา คือ 

คร้ังที่ 6 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันที่ 19 - 20 

กรกฎาคม  2553  พบวา มีผลการดําเนินงาน  50  ตัวบงชี้ จาก 9 องคประกอบ ตามที่กําหนดไว โดยคณะ

วิทยาการจัดการ ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 2.20 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ

กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ใหคะแนน  2.24. อยูในเกณฑดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

ของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ

สาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการ 
วันจันทรที่  19  กรกฎาคม พ.ศ.2553 
09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ทัง้ 5 ทานพบปะเพือ่แนะนาํตวั 

09.30 -10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะวิทยาการจัดการศรีราชา ณ หอง 10103  

อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการประเมินฯ พรอมชี้แจง

วัตถุประสงคและแนวทางในการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําป 2553 

- ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการศรีราชา  รายงานผลการดําเนนิงานในรอบป

การศึกษา 2552 

10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะวิทยาการจัดการศรีราชา   

14.30 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ  ณ หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

 กลุมที ่1 อาจารย จํานวน 4  คน 

กลุมที ่2 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  3  คน 

 กลุมที ่3 นิสิตชั้นปที ่1- 4  จาํนวน  6  คน  

15.30 -16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 
 

วันอังคารที ่ 20  กรกฎาคม พ.ศ.2553 
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน(ตอ) และทําการสรุปผลการประเมนิฯ ณ 

หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

13.30 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรรับทราบ พรอมตอบขอซักถามและชี้แนะแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานของ

คณะฯ ณ หอง 10103 อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 
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วิวิธีการดําเนินงานธีการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ

วิทยาการจัดการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

  

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

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 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้   โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  2.20 

อยูในเกณฑ ดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย 2.24 อยูในเกณฑ ดี  

หากพิจารณาผลการประเมนิแยกตามปจจัยนาํเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมนิในแต

ละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีระดบัคะแนน  1.70  อยูในเกณฑ พอใช    ดานกระบวนการ มีระดับคะแนน 

2.59  อยูในเกณฑดีมาก   และดานผลผลติ มีระดับคะแนน   2.11 อยูในเกณฑ ดี 

รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 0.75 0.75 2.60 2.60 2.60 2.60 2.07 2.07 ดี ดี 

องคประกอบที ่3 การพัฒนานิสิต     2.67 2.67     2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่4 การวจิัย 1.67 1.67 2.00 2.00 1.00 1.00 1.40 1.40 ยังไมได

คุณภาพ 

ยังไมได

คุณภาพ 

องคประกอบที ่5 การบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 

3.00 3.00 2.50 2.50 3.00 3.00 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 ดี ดีมาก 

องคประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ 

3.00 3.00 3.00 3.00 1.33 1.67 2.44 2.56 ดี ดีมาก 

องคประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

    1.50 1.50 3.00 3.00 2.00 2.00 พอใช พอใช 

ภาพรวมทกุองคประกอบ 1.70 1.70 2.55 2.59 2.06 2.11 2.20 2.24   
ความหมายผลประเมิน พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ.  ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผล

การดําเนินงานในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนงาน 

ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานงึถึงการดําเนนิงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่

หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทัง้แสดงใหเห็นถึงการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานทีห่นวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี ้พบวา คณะวิทยาการจัดการ มผีล

การประเมนิตนเอง เทากับ 3.00 อยูในระดับ  ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากบั 3.00 อยูใน

ระดับ  ดีมาก  รายละเอยีดดังตารางที ่2 
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ตารางที ่2  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงคและแผนงาน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน)

  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน    3.00 3.00 3.00 0.00 2.00  2.00 0.00  

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยุท

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวดั

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหคร

ทุกภารกิจ 

7 7 7 7 7  7  3 3 3 3  /  /  /  /   

1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้

ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด 

39 100% 52 100% 77 100% 77 100% 100%   100% 3 3 3 3  / /  /  /    

39 52 77 77 

 

 คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  
 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และภาวะผูนําในการบริหารจัดการองคกรทาํให บุคลากร มีความเขาใจแผนงาน 

สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร 

2. องคกรใหความสําคัญกับการนาํหลกัจรรยาบรรณมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
จุดควรพัฒนา 
1. ยังไมพบหลักฐานการวิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกนัระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ และการนาํผลการ

วิเคราะหไปใชประโยชนอยางครอบคลุม 

 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกนัอยางสม่ําเสมอ  และนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ ใหครบทุกประเดน็ 



 10 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ของคณะวิทยาการจัดการ 

ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความ

สอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมิน

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

การสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่

ชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ พรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิง

วิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.07 อยูในระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 2.07 อยูในระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหตุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 2  การเรยีนการสอน        2.07  8.00  3.00    

2.1 มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

6 6 6 6 6  6  2 2 2 2 /  /  x   x   

2.2 มีกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปน

สําคญั 

6 6 6 6 6  6  3 3 3 3 /  /  x   x   

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสตูร

และการเรียนการ

สอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมสีวนรวม 

 

3 4 5 5 4  5  1 2 3 3 /  /  /  /    

2.4*จํานวนนสิิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

4,964 

.65 

160.15 5,486 

.62 

144.38 6,025 

.00 

154.49 6,025 

.00 

154.49 150  140  1 1 1 1 x  / x  x    

31.00 38.00 39.00 39.00 

140.15 700.75

% 

124.38 621.92% 134.49 672.44 

% 

134.49 672.44 

% 

20.00 20.00 20.00 20.00 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหตุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.5 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

และ 

18.50%

  

0.00

และ 

18.50

% 

1 1 1 1 x   x x  x    

38.00 44.00 43.00 43.00 

7.00 18.42% 8.00 18.18% 8.00 18.60% 8.00 18.60% 

38.00 44.00 43.00 43.00 

2.6 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 

 

9.00 23.68% 9.00 20.45% 8.00 18.60% 8.00 18.60% 23%

และ 

0.00  

23%

และ

0.00  

1 1 1 1 x  x  x  x    

38.00 44.00 43.00 43.00 

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

38.00 44.00 43.00 43.00 

2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของ

คณาจารย 

 

0 0 4 4 - 5 0 0 3 3 -  -  -  -    

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวจิัย

เพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

 

3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 /   / x  x    

2.9 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป

 

503 72.69% 532 78.70% 635 82.47% 635 82.47% 80.00%85.00

% 

2 2 3 3 /   / /  /    

692 676 770 770 

2.10 รอยละของบัณฑติ

ระดับปริญญาตรีที่

ไดรับเงินเดอืนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

 

0 0.00 489 91.92% 568 89.45% 568 89.45% - - 0 2 2 2 -   - -  -    

503 532 635 635 

2.11 ระดับความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต 

 

0.00 3.91 3.95 3.95 - - 0 3 3 3 -  -  -   -   
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหตุ
(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.12 รอยละของนสิิต

ปจจุบันและศิษยเกา

ที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศ

เกียรตคิณุยกยองใน

ดานวชิาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวฒันธรรม และ

ดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

135.00 4.35 160.00 4.17 180.00 1.97 180.00 1.97 1.97% 2.00% - - 2 2 / /  x  x    

3106.0

0 

3833.0

0 

9136.0

0 

9136.0

0 

0.00 - 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

0.00 0.00 26.00 26.00 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลกัสตูร

บัณฑิตศกึษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

ที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50.00%50.00

% 

0 0 0 0 x  x x  x    

2 3 5 5 

2.14 ระดับความพึงพอใจ

ของนสิิตตอคณุภาพ

การสอนของ

อาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

4.30 4.26 4.34 4.34 4.30 4.40 3 3 3 3 / /  x   /   

 

คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี ้
 

จุดแข็ง 
1. มีการพฒันาศกัยภาพของผูเรียนนอกเหนือจากการเรียนสอนดวยการมี  transcrinpt กิจกรรม 

2. มีการพฒันาระบบที่ปรึกษาออนไลนเพื่อแกไขปญหาสัดสวนจาํนวนนสิิตตออาจารย 
3. อาจารยกบันสิิตของคณะมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งมผีลตอการเรียนการสอนและคุณลักษณะที่พงึ

ประสงคของนสิิต 

4. คณะมีระบบและกลไกที่ดีในการกระตุน สนับสนนุใหนิสิตเขาประกวดความสามารถทางวิชาการทาํให

ไดรับรางวัลในระดับประเทศจํานวนมากทุกป 
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5. มีกองทุนพัฒนานิสิตที่ชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนในรูปแบบตาง ๆ 

6. คณะไดรับการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตตอคุณภาพการสอนในระดับดีมาก 

 
จุดควรพัฒนา 
1. สัดสวนจาํนวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทาตออาจารยยงัอยูในเกณฑตํ่า 

2. สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําทั้งหมดนอยเกนิไป 

3. สัดสวนของอาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการยงัมีนอย 

4. ควรปรับปรุงปจจัยเกื้อหนนุดานการเรียนการสอนใหเพยีงพอ เชน หองเรียนไมเพียงพอ โสตทัศนูปกรณใน

หองเรียนไมสัมพันธกับขนาดของหอง เพิม่สถานที่ในการใชอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน

การใชงาน หองสมุดยงัมีหนงัสือไมเพียงพอ และจํานวนนิสิตตอชั้นเรียนมากเกนิไป 

5. วิชาภาษาองักฤษเปดหมูเรียนนอยเกนิไป ทําใหนสิิตไมสามารถลงเรียนได 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ลดจํานวนรับนิสิตปริญญาตรีลงบาง หากทําไดและไมมีผลกระทบมากนกัเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา

และสวัสดิภาพของอาจารย 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอระบบการใหคําปรึกษา 

3. สรางระบบและกลไกในการสนับสนนุใหอาจารยที่คุณสมบัติครบถวนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
4. ควรผลักดันใหนิสิตเขารวมเวทีการประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติมากขึน้ 

5. ควรสนับสนนุใหนิสิตทุกหลกัสูตรไดมีประสบการณในการฝกงานเพื่อใหนิสิตรูจักการปรับตัวในการ
ทํางานซึ่งจะสรางโอกาสในการแขงขันการทํางานไดดียิง่ขึ้น 

6. ควรมีการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการไดงานทาํและลักษณะงานที่ทาํของนิสิตในหลกัสูตรที่มกีารให
นิสิตไปฝกงาน กับหลักสูตรที่ไมมีการฝกงาน  

 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ของคณะวิทยาการจัดการ  

ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม ครบถวน 

และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และเสริมความรู ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแล

ใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาการจัดการ มี

ผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.67 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.67 อยูระดับ

ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)  

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่3  การพฒันานิสิต      2.00 2.67 2.67 2.67 2.00  2.00    

3.1 มีการจัดบริการแก

นิสติและศิษยเกา 

7 8 8 8 8 8 2 3 3 3 /   / /   /   

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสติที่

ครบถวนและ

สอดคลองกับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 /  /  /   /   

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 x x x   x   

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
 

จุดแข็ง 
1. คณาจารยและบุคลากรอุทศิตนเองตอการทํางานและพฒันานิสิตใหไดรับรางวัลระดับชาติจํานวนมาก 

2. มีระบบเทคโนโลยีชวยในการใหคําปรึกษาและลงทะเบียนออนไลนที่สามารถตรวจสอบและแกไขการ
ลงทะเบียนของนิสิตได 

 
จุดควรพัฒนา 
1. จํานวนนิสิตมมีากทําใหการใหบริการไมทัว่ถึง โดยเฉพาะอุปกรณ หองเรียน และหองสมุด 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินการใหบริการนิสิต และศิษยเกา มาวิเคราะหรวมกัน และนาํไปพัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการอยางเปนรูปธรรม  
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสราง

งานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกอาจารย 

บุคลากรวิจัย และทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่

จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปน

ที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  และการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาการจัดการ มีผล

การประเมินตนเอง เทากับ1.40 อยูระดับยังไมไดคุณภาพ สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 1.40 

อยูระดับ ยังไมไดคุณภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย
เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ(% 
หรือ

สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การวิจัย        1.40 1.40 หน. กก. หน กก   

4.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจยัและ

งานสรางสรรค 

5 6 6 6 6 6 3 3 3 3 /  / /  /    

4.2 มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

0 0 1 2 - 3 0 0 1 1 -  - -  -    

4.3 จํานวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

1,665 

,654 

53,730 

.77 

1,198 

,333 

31,535 

.08 

5.290 

,311 

135,649 

.00 

5.290 

,311 

135,649 

.00 

20,975 

.61 

140,000 1 1 3 3 /  / /  /    

31 38 39 39 

4.4 รอยละของงานวจิัยและ

งานสรางสรรคทีต่ีพิมพ

เผยแพรในระดับชาต ิและ

ระดับนานาชาติ ตอจาํนวน

อาจารยประจํา 

3.00 9.68% 12.00 31.58% 8.00 20.51% 8.00 20.51% 7.32 23.5 - - 1 1 /  / x   x   

31.00 38 39 39 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 12.50% 1.00 12.50% 

3.00 12.00 8.00 8.00 

0.00 - 0.00 - 3.00 75.00% 3.00 75.00% 

0.00 0.00 4.00 4.00 

4.5 รอยละของงานวจิัยและ

งานสรางสรรคทีน่ํามาใช

อันกอใหเกดิประโยชน

อยางชดัเจนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - 0 0 0 - -  - - -    

31 38 39 39 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย
เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ(% 
หรือ

สัดสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.6** จํานวนผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0 0 0 0 -  - -   -   

4.7 รอยละของผลงานวชิาการ

ที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/

หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชือ่ถือไดตอ

อาจารยประจํา 

0 0.00% 0 0.00% 12 30.77% 12 30.77% - 18.00% 0 0 3 3 - -  -   -   

31 38 39 39 

4.8 รอยละของบทความวิจยัที่

ไดรับการอางอิง (Citation) 

ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาต ิ

หรือระดับนานาชาตติอ

อาจารยประจํา 

2 5.26% 1 2.27% 1 2.33% 1 2.33% 2.08% 2.30% 1 1 1 1 / /  /  /    

38 44 43 43 

4.9 รอยละของอาจารยประจํา

ที่ไดรับทุนทําวิจยั และงาน

สรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัตอ

อาจารยประจํา 

19 61.29% 18 47.37% 12 30.77% 12 30.77% 48.00% 31.00% 3 2 1 1 x   x x  x    

31 38 39 39 

4.10 รอยละของอาจารยประจํา

ที่เขารวมประชุมวิชาการ

และ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

8 25.81% 5 13.16% 20 51.28% 20 51.28% 20.00% 40.00% 0 0 1 1 /   / /   /   

31 38 39 39 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 
จุดแข็ง 

- 

 
จุดควรพัฒนา 

-   
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ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดพนัธกิจดานการวิจัยใหเปน “วาระเรงดวน” ที่ตองดาํเนนิการโดยกําหนดแผนการพัฒนา

งานวิจยั กาํหนดเปาหมายที่ทาทาย และวิธีการที่ชัดเจนสามารถปฏบัิติไดเพื่อใหคณะสามารถผาน

มาตรฐานองคประกอบดานการวิจยัใหอยูในระดับดี 

2. คณะควรพัฒนาระบบนักวจิัยพี่เลี้ยง( Mentorship)  เพื่อชวยเหลืออาจารยรุนใหมดวยการทําวิจยัรวมกนั 

เพื่อใหนักวิจัยรุนใหมไดเรียนรูกระบวนการทําวิจยั การบริหารโครงการวิจัย และการเขียนบทความทาง

วิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

3. คณะควรสนับสนุนใหอาจารยรุนใหม ทุกคนตองทําวจิัย โดยสนับสนุนงบประมาณใหอยางเพียงพอ เพื่อ

สรางประสบการณวิจัยและความมัน่ใจทีจ่ะขอทุนจากแหลงทุนภายนอกตอไป 

4. ประเด็นวิจยั/โจทยวิจัยของคณะควรเนนการสรางองคความรูเกีย่วกบัภูมิภาคตะวนัออก เพื่อสรางอัต

ลักษณของคณะ และเพื่อนาํผลการวิจัยไปพัฒนาทองถิน่อยางเปนรูปธรรม 

5. สรางระบบและกลไกสนับสนุนการทาํงานวิจัยของอาจารย เชน มหีนวยบริหารงานวจิัยที่ชวยในการ

พัฒนาโครงรางงานวิจัย ยืน่ขอทุน การหาขอมูลแหลงทนุ 

และระยะเวลาในการเสนอขอทุน ฯลฯ 

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพนูความรูใหกับอาจารยในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย เชน เทคนิคการ

วิจัยรูปแบบตางๆ การเขียนบทความวิชาการ การบริหารโครงการวิจยั และการจัดการความรูจากงานวิจยั 

7. ควรนําผลการวิจัยที่แลวเสรจ็มาพฒันาตอยอด เพื่อใหเกดิประโยชนตอสังคมในวงกวางอยางเปนรูปธรรม 

8. สรางระบบแรงจูงใจในการทําวิจัยและตพีิมพผลงานวจิัย 

9. สนับสนนุใหอาจารยไปเขารวมประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น 
 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  ของคณะ

วิทยาการจัดการ  ซึง่เปนองคประกอบที่คํานงึถงึการกระตุนใหเหน็ความสําคัญของการนาํความรู ความเชี่ยวชาญ

และผลงานวิจยัเผยแพรสูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชมุชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของ

สังคมและประเทศชาติ  จาํนวน  5  ตัวบงชี ้ พบวา  คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง  เทากับ 2.80 

อยูในระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.80 อยูในระดับ ดีมาก  รายละเอียดดัง

ตารางที ่6 
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ตารางที่ 6   ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแกสังคม     1.60 1.80 2.80  2.00  1.00    

5.1 มีกระบวนการและกลไก

ในการบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน 

0 0 3 3 - 4 0 0 2 2 - -  -   -   

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมใน

การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาตติออาจารย

ประจํา 

10 26.32% 13 29.55% 18 41.86% 18 

 

41.86% 16. 

67% 

42. 

00% 

3 3 3 3 / /  /  /    

38 44 43 43 

5.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพ ที่

ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตออาจารย

ประจํา 

10 32.26% 13 34.21% 16 41.03% 16 41.03% 31. 

71% 

29. 

00% 

3 3 3 3 /   / /  /    

31 38 39 39 

5.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

0 0 4.41 4.41 - 4.4 0 0 3 3 -  - -   -   

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 / /  x   x   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการบริการวชิาการที่ตอบสนองความตองการของสงัคมทั้งในระดับชาติและทองถิน่ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรสรางความเชื่อมโยงระหวางงานบรกิารวิชาการ  งานวิจยั  และการเรียนการสอนใหเปนเรื่องเดียวกนั

เพื่อลดภาระงานของอาจารย 
 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ

วิทยาการจัดการ  ซึง่เปนองคประกอบที่คํานงึถงึการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถชีีวิตและภูมิปญญาไทย 

รวมทัง้เปนกิจกรรมที่มุงปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดงีาม  จาํนวน  2  ตัวบงชี้  พบวา คณะวทิยาการจัดการ  มี

ผลการประเมนิตนเอง เทากบั 2.50 อยูในระดับ ดี  สวนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ เทากบั  2.50  อยูใน

ระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที ่7 

ตารางที ่7   ผลการประเมินองคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ป
การศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 
เหตุผล
ของ.การ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม     1.50 1.50 2.50 3.00 0  0    

6.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

0 0 3 4 - 4 0 0 2 3 - - -   -   

6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการ

อนุรักษพัฒนา และ

สรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ

และวฒันธรรมตอ

จํานวนนิสติเต็มเวลา

เทยีบเทา 

80 2.54% 86 2.56% 72 2.03% 72 2.03% 2.50

% 

2.10

% 

3 3 3 3 x x x   x   

3,144 

.18 

3,358 

.85 

3,539 

.21 

3,539 

.21 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการสงเสริมงานทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรมดวยการสนับสนนุงบประมาณในการดําเนนิกิจกรรม

อยางครอบคลมุและตอเนื่อง  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
ขอเสนอแนะ 
 - 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ของคณะวิทยาการ

จัดการ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหาร

จัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษา

ตอทั้งในและตางประเทศอยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาการจัดการ  มีผลการประเมิน

ตนเอง เทากับ  2.44 อยูในระดับ ดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.56 อยูในระดับ ดีมาก  

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา)
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ     1.44 1.78 2.44 2.56       

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดแีบบธรรมาภิ

บาล และภาวะผูนํา 

5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 / / /  /    

7.2 มีการพัฒนาหนวยงาน

สูองคการเรียนรู 

0 0 4 4 - 3 0 0 3 3 - - -  -    
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา)

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

7.3 มีกระบวนการและกลไก

ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคณุภาพและ

ประสิทธิภาพ 

2 5 5 5 5 6 1 3 3 3 / / /  /    

7.4 ระดับความสําเร็จใน

การเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

2 4 4 5 4 5 1 2 2 3 / / x   /   

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวชิาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - 0 0 0 0 - - -  -    

38 44 43 43 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 0 0 0 

7.6 มีการนําระบบบริหาร

ความเสีย่งมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

0 0 5 5 - 5  5 0 3 3 - -  -  -    

7.7 ระดับความสําเร็จของ

การถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดบั

องคกรสูระดับบุคคล 

5 6 7 7 7 8 2 2 2 2 /  /  /   /   

7.8 งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศตออาจารย

ประจํา 

5,597 

,316 

147,297 

.79 

3,807, 

704.27 

86,538 

.73 

4,297 

,807.44

99,949 

.01 

4,297 

,807.44

99,949 

.01 

52, 

083 

95, 

000 

3 3 3 3 /  /  /  /    

38 44 43 43 

7.9 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

15.00 100.00% 16.00 94.12% 16.00 100.00% 16.00 100.00% 94.40 100 3 3 3 3 /   / /   /   

15 17 16 16 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในหลักการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมายสามารถสรางรายไดใหกับ

คณะจํานวนมาก 

2. คณะมีอุปกรณ ในการบริหารจัดการ อาคารสถานทีท่ี่ทนัสมัย  

3. มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดี เชน สัมมาทิฐิ  เวบไซต  Shared and Learned  ทําใหเกิดความ

สามัคคีและความสาํเร็จขององคกร  

4. คณะมีรูปแบบการบริหารที่ดี สามารถสรางความสามัคคี ความรัก ความผูกพนั และความทุมเทในการ

ทํางาน 

5. คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายอยางเทาเทียมกนัดวยการสนับสนุนทุนใหศึกษาตอใน
สาขาตางๆ เพือ่นําความรูกลบัมาพฒันางาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไมมีการเชญิบุคลากรจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะอยางเปนรูปธรรม 

2. ผลงานทางวิชาการของคณาจารยยังมนีอย 

3. คณะควรดึงศักยภาพของศิษยเกาทีม่ีอยูในพืน้ทีม่าชวยสรางชื่อเสียงใหกบัคณะใหมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ  จากภายนอกมารวมพัฒนาองคกร อยางเปนรูปธรรม 

2.  ควรสนับสนุนใหคณาจารยทําผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้นในระดบัสากล 

3. ควรสรางระบบและกลไกในการตรวจสอบการบริหารงานของคณะ  โดยภาคประชาชน 

4. คณะควรพัฒนาระบบและกลไก ในการรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับคณะตลอดไป 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ ของคณะวิทยาการ

จัดการ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ

ทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงิน

งบประมาณแผนดินและเงินรายได  จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาการจัดการ  มีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 3  อยูในระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ  3.00 อยูระดับ ดีมาก  รายละเอียด

ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา)
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน 

เหตุผลของ
การ

ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ      1.00 1.50 3.00 3.00       

8.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบ

การเงินและ

งบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

5 7 7 7 - 7 2 3 3 3 / / / /   

8.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและ

ภายนอก

หนวยงานรวมกนั 

0 0 4 4 - 4 0 0 3 3 -  -  -   -   

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีศักยภาพและความสามารถในการสรางรายได 

2. มีการติดตามตรวจสอบและวิเคราะหสถานภาพทางการเงินเพื่อจัดทาํบทสรุปทางการเงิน ใหผูบริหาร

สามารถใชในการวางแผนการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการนาํระบบเทคโนโลยีมาใชในการบรหิารงาน การเงนิและงบประมาณ  เชน    

e-payment 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

 

ขอเสนอแนะ 

 - 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ

คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน  จํานวน 3 ตัวบงชี้  พบวา คณะวิทยาการจัดการ  

มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.00 อยูในระดับ พอใช  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.00 อยู

ในระดับ พอใช  รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     0.33 0.33 2.00  -  -    

9.1 มีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ

ภายในที่เปนสวน

หนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

0 0 3 3 - 3 0 0 1 1  -  -  - -    

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและ

ทักษะดานการ

ประกันคณุภาพแก

นิสติ 

2 2 4 4 - 4 1 1 2 2 / / /  /   

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

0 0 4 4 - 4 0 0 3 3 /  /  /  /    

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
1. มีการสรางกลไกในการใหความรูแกนิสิตเรื่องการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 

2. คณะมีพัฒนาการในการสรางวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในองคกรที่ชัดเจนตามลาํดับ ทําให

ผูบริหาร บุคลากร และนิสิต เห็นความสาํคญัในการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 
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จุดควรพัฒนา 
1. ไมพบหลกัฐานการมีสวนรวมจากภายนอกในการกําหนดนโยบายและแผนงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรเปดโอกาสใหภาคทีั้งภายในและภายนอก มีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย และแผนประกัน

คุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงาน ยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับ พอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับ ดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพในระดับ ดีมาก  

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย  2.24  อยูในเกณฑ ดี  

รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ
วิชา 

กรรมการ คณะ
วิชา 

กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต 

      2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดาน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

1.70 1.70 2.60 2.65 1.93 2.00 2.18 2.23 ดี ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดาน

ธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.67 2.67 2.00 2.20 2.50 2.56 ดี ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดาน

พันธกิจของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

1.38 1.38 2.55 2.64 1.89 1.89 2.00 2.04 พอใช ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดาน
การสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

   2.00 2.00    2.00 2.00 พอใช พอใช 

ภาพรวมทุกมาตรฐาน 1.70 1.70 2.55 2.59 2.06 2.11 2.20 2.24   

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑ ดี  

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 

2.23 อยูในเกณฑ ดี  โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในเกณฑ 

พอใช ดีมาก และดี  มีคะแนนเฉลี่ย 1.70  2.65 และ 2.00   ตามลําดับ  หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา 

ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในเกณฑ ดีมาก  สวนดานพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 อยูในเกณฑ ดี  

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑ พอใช   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงาน ยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ แลวพบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.20  อยูในเกณฑ ดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางที ่12  สรุปผลการประเมินตามมมุมองการบรหิารจัดการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

2.00 2.00 2.63 2.63 2.67 2.78 2.58 2.63 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการ

ภายใน 

0.00 0.00 2.33 2.50 2.67 2.67 2.20 2.30 ดี ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 3.00    3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
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การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

4. ดานบุคลากรและ

การเรียนรูและ

นวัตกรรม 

1.40 1.40 2.50 2.50 0.83 0.83 1.59 1.59 พอใช พอใช 

ภาพรวมทุกดาน 1.70 1.70 2.55 2.59 2.06 2.11 2.20 2.24   

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.63 อยูในเกณฑดี

มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในเกณฑ พอใช  ดีมาก และดี

มาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 2.63 และ 2.78  ตามลําดับ  

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในเกณฑ ดี  โดยผล

การประเมินดาน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในเกณฑ ดี และ ดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 และ 2.67 

ตามลําดับ  

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก  โดยผลการ

ประเมินดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ อยูในเกณฑ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 และ 3.00 ตามลําดับ  

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 1.59  อยู

ในเกณฑ พอใช  โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต อยูในเกณฑ ยังไมได

คุณภาพ  ดีมาก และยังไมไดคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  1.40  2.50  และ 0.83  ตามลําดับ     
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ภาคผนวกที ่1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

 
ชอง รายการ หนวย 

งาน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที่ 1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 39 52 77 77 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 39 52 77 77 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจน

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 7 7 7 

  องคประกอบที่ 2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 8 8 9 9 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 8 8 8 8 

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร         

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร     1 1 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร         

9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร         

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร         

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 8 8 9 9 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 8 8 8 8 

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร         

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     1 1 

16 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร         

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร         

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน 503 532 483   

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เรื่อง 0 0 0 0 

20 - ระดับปริญญาโท เรื่อง         

21 - ระดับปริญญาเอก เรื่อง         

22  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 0 0 0 0 

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ที่

ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง         

24 - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ที่

ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง         

25  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน

เรื่องคุณภาพการสอน และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.30 4.26 4.34 4.34 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

4.30 4.26 4.34 4.34 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

4.30 4.26 4.34 4.34 

28 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

29 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

32 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่

ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ

ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 0 1 1 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร         

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร         

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     1 1 

40 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร         

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

คน 0 0 4937 4937 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน     2813 2813 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน     2098 2098 

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน         

46 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน         

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน       0 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน     26 26 

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน       0 

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน       0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน       0 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน       0 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวม

ทุกหลักสูตร 

FTES 4964.65 5486.62 6025 6025 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 3144.18 3358.85 3539.21 3539.21 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 1820.47 2127.77 2485.79 2485.79 

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES         

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES         

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES         

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES         

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES         

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES         

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES         

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี 

FTES 4964.65 5486.62 6025 6025 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญา

ตรีทั้งหมด 

FTES 4964.65 5486.62 6025 6025 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคาเปน

ปริญญาตรี 

FTES 0 0 0 0 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES         

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปน

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

FTES         

69  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 38 44 43 43 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 7 6 4 4 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

71  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา 

คน 0 0 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทา 

คน 31 36 35 35 

73  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

คน 7 8 8 8 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

อาจารย 

คน 29 35 38 38 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย 

คน 9 9 8 8 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน 0 0 0 0 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง

ศาสตราจารย 

คน 0 0 0 0 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง 0 0 2 2 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวที

แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเรื่อง 0 0 0   

80  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 

คน 2 3 5 5 

81  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

คน 0 0 0 0 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่

ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน 767 775 913 913 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา 

คน 793 789 906 906 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือไมประสงคทํางาน 

คน 101 113 136 136 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 503 532 635 635 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน   489 568 568 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน     0 0 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน     67   

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

  3.91 3.95 3.95 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก

ยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 135 160 180 180 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 125 150 170 170 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 10 10 10 10 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน         

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน         

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษย

เกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 

คน         

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 3106 3833 4199 4199 

98 - ระดับปริญญาตรี คน 3106 3833 4199 4199 

99 - ระดับปริญญาโท คน       0 

100 - ระดับปริญญาเอก คน       0 

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน         

102 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  คน       0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษา

ทั้งหมด 

คน 803 848 995 995 

104  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ระดับ 6 6 6 6 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ระดับ 6 6 6 6 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 3 4 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ     4 4 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 3 3 3 3 

  องคประกอบที่ 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการ

นิสิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110  จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    11 11 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

        

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/

กิจกรรม 

        

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

        

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 

    1 1 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม คน 0 0 0 0 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน         

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

คน         

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

คน         

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ คน         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

คน         

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   ระดับ 7 8 8 8 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 3 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 3 3 3 3 

  องคประกอบที่ 4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

บาท 1665654 1198333 5290311 5290311 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 1,638,00

0.00 

353,333.

00 

2,775,71

1.00 

2775711 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย บาท 27,654.0

0 

845,000.

00 

2,514,60

0.00 

2514600 

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน 19 18 12 12 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คน 6 1 4 4 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายใน

มหาวิทยาลัย 

คน 13 17 8 8 

131  จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 3 12 8 8 

132 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ชื่อเรื่อง 3 12 4 4 

133 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 

ชื่อเรื่อง 0 0 4 4 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

134 - จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี impact 

factor 

ชื่อเรื่อง     1 1 

135 - จํานวนผลงานที่อาจารยเปนนักวิจัยหลัก 

(Corresponding Author) หรือเปนชื่อแรก 

(First Author) 

ชื่อเรื่อง     3 3 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง         

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว ชื่อเรื่อง         

138  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ชื่อเรื่อง 0 0 0 0 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

วิชาการ 

ชื่อเรื่อง         

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

สาธารณะ 

ชื่อเรื่อง         

141 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง         

142 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย 

ชื่อเรื่อง         

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/

หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง 0 0 12 12 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อเรื่อง 0 0 12 12 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง         

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง 2 1 1 1 

147  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย

ทั้งหมด 

คน         
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน         

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 8 3 18 18 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 0 2 2 2 

151  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค   

ขอ 5 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ 0 0 1 2 

  องคประกอบที่ 5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

บริการทางวิชาการแกสังคม 

คน 8 13 14   

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 10 13 18 18 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

10 13 16 16 

156  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 

1-5 

    4.41 4.41 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่

มีการสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

10 11 3   

158  มีกระบวนการและกลไกบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ     3 3 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

159  มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

ขอ 2 3 3 3 

  องคประกอบที่ 6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

80 86 72 72 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทาง

วิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทาง

วิชาการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

        

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

        

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

    2 2 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค

ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

167  มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ     3 4 

  องคประกอบที่ 7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 15 17 16 16 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

169  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 15 16 16 16 

170 -  ในประเทศ คน 15 16 16 16 

171 -  ตางประเทศ คน         

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 0 0 0 0 

173 - ดานการวิจัย คน         

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน         

175 -  ดานอื่นๆ คน         

176  งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและ

ตางประเทศ 

บาท 5,597,31

6.00 

3,807,70

4.27 

4,297,80

7.44 

4,297,807.4

4 

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ

บาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ     4 4 

179  มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 5 5 5 

180  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 2 4 4 5 

181  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ     5 5 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

182  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 5 6 7 7 

  องคประกอบที่ 8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน (ปงบประมาณ) บาท 115,050,

900.15 

161,105,

506.33 

173,746,

012.05 

173,746,012

.05 

184  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท     258,019.

57 

258,019.57 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 72,192,5

91.00 

92,292,8

65.70 

101,941,

831.01 

101,941,831

.01 

186  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท     57,655,7

54.49 

57,655,754.

49 

187  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท 82,790,8

96.00 

92,292,8

65.70 

103,321,

406.93 

103,321,406

.93 

188  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   3,068,59

7.01 

16,379,2

16.94 

16,379,216.

94 

189  คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

บาท 633,440.

00 

1,500,00

0.00 

384,383.

81 

384,383.81 

190  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

บาท     41,197.5

3 

41,197.53 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) บาท 5,597,31

6.00 

3,807,70

4.27 

4,297,80

7.44 

4,297,807.4

4 

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท     7,850,07

6.44 

7,850,076.4

4 

193  เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท 51,539,8

35.00 

111,627,

110.01 

72,514,3

01.04 

72,514,301.

04 

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 45,198,7

07.00 

47,053,6

65.41 

10,941,9

59.53 

10,941,959.

53 
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ชอง รายการ หนวย 
งาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

195  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ     4 4 

  องคประกอบที่ 9            

197   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ     3 3 

198   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ

ดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 2 2 4 4 

199  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับ     4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


