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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2553 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน นิสิต
ทุกระดับการศึกษา 5 คน ศิษย์เก่า 4 คน และผู้ใช้บัณฑิต 2 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน 

คณะบริหารธุรกิจมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดี ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน สําหรับ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.02 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม
บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ บธ. กรรมการ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 4.00
ดี 

4.00
ดี 

- - 4.00 
ดี 

4.00
ดี 

2. การผลิตบัณฑิต  3.61
ดี 

3.49
พอใช้ 

4.00
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

3.98 
ดี 

3.93
ดี 

3. กิจกรรม 
การพัฒนานิสิต  

เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. - - 4.00
ดี 

4.00 - - 4.00 
ดี 

4.00
ดี 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. - - 3.33
พอใช้ 

3.33
พอใช้ 

- - 3.33 
พอใช้ 

3.33
พอใช้ 

4. การวิจัย  5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

3.50
พอใช้ 

4.00
ดี 

- - 4.00 
ดี 

4.33
ดี 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - - 4.50
ดี 

4.50
ดี 

- - 4.50 
ดี 

4.50
ดี 

6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00 
ดีมาก 

4.00
ดี 

7. การบริหารและจัดการ  - - 4.25
ดี 

3.50
พอใช้ 

- - 4.25 
ดี 

3.50
พอใช้ 

8. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 
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9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - - 4.00
ดี 

4.00
ดี 

- - 4.00 
ดี 

4.00
ดี 

เฉลี่ยรวม 

เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.17
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.17 
ดี 

4.02
ดี 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.05
ดี 

3.89
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.08 
ดี 

3.94
ดี 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สําหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่สูง แม้จะไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
2. มีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการขอรับบริการทางวิชาการจํานวนมาก 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การประสานงานระหว่างภาควิชาและโครงการ กับสํานักงานเลขานุการคณะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน

และล่าช้า 
2. โครงการบัณฑิตศึกษาต่างๆ มีงานธุรการเบ็ดเสร็จของโครงการเอง จึงอาจมีความซ้ําซ้อน และมีภาระ

งานมากเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
3. โครงสร้างการบริหารงานยังไม่มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับขอบเขต

และลักษณะงาน 
4. คณะยังดําเนินการไม่ครบตามวงจร PDCA โดยเฉพาะการนําผลการประเมินในแผนและโครงการต่างๆ 

ของคณะมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
5. อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานย่อยและคณะ ยังให้ความสําคัญในงานประกันคุณภาพค่อนข้างน้อย 

ทําให้ไม่สามารถนํางานประกันคุณภาพมาผนวกให้เป็นงานประจําได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรร่วมกันจัดทํา work flow ระหว่างภาควิชาและโครงการ กับสํานักงานเลขานุการคณะให้ชัดเจน 

และทําความเข้าใจให้ตรงกัน รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
2. ควรพิจารณาจัดต้ังศูนย์บัณฑิตศึกษาของคณะโดยรวมโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อลดความ

ซ้ําซ้อนและลดภาระงานธุรการบางส่วน เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานบริการ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น โดยมีตัวแทนจากทุกโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์บัณฑิตฯ แต่การ
บริหารงานวิชาการยังคงอยู่ในรูปคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละ
โครงการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล ทั้งนี้เพื่อลดภาระของอาจารย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานธุรการ และมีเวลาทํางานวิชาการเพิ่มขึ้น 

3. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตและลักษณะงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

4. ควรใช้หลักการ PDCA ในการดําเนินงานตามแผน/โครงการ โดยเฉพาะการนําผลการประเมินในแผน
และโครงการต่างๆ ของคณะมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. ควรหากลยุทธ์ที่จะส่งเสริมหรือสอดแทรกให้งานประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องปฏิบัติประจําอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. สํานักประกันคุณภาพควรให้การฝึกอบรมแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ และหน่วยงานย่อยให้เข้าใจ

ระบบขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2. มหาวิทยาลัยควรเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาหาข้อสรุปกรณีปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันภายในคณะ 

เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบที่มีต่อการดําเนินงานของคณะ 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

คณะบริหารธุรกิจมีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาการบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละพันธกิจ พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิต บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวบ่งชี้ จาก 8 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไม่บรรลุเป้าหมาย) ด้านการวิจัย บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ 
จาก 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ไม่บรรลุเป้าหมาย) ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ จาก 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่บรรลุเป้าหมาย) และด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2552 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 

2552  พบว่า คณะบริหารธุรกิจได้รับข้อเสนอแนะจํานวน 20 ข้อ ได้ดําเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว 13 ข้อ อยู่
ระหว่างดําเนินการ 6 ข้อ และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 ข้อ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1) การจัดทําระบบติดตามให้มีการรายงานผลการดําเนินโครงการทุกโครงการตามแผน 
2) การปรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นแผน ก มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย 
3) การพัฒนาและประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) การจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ที่ชัดเจน 
5) การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จําเป็นของหน่วยงาน เพื่อนําไปดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้อย่าง

เป็นระบบ 
6) การจัดทําแผนการใช้ทรัพยากร โดยให้ทุกภาควิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
ข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

ควรนําการจัดการความรู้มาช่วยพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของคณะ        
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะบริหารธุรกิจได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่ง
ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ตามรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 15 – 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด จํานวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.04 (จากคะแนน
เต็ม 3.00) ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.92 
(จากคะแนนเต็ม 3.00) ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 คณะบริหารธุรกจิ (อาคารใหม่) 
เวลา 09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ    

1) ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
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2) ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553  
รายละเอียดดังนี้ 
2.1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

 
2.2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

2.3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
2.4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
2.5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  
เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.   คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ดังนี้ 
  เวลา 13.00 – 13.30 น. 
   กลุ่มที่ 1 ศิษยเ์ก่า (ป.ตรี 2 คน/บัณฑิตศึกษา 2 คน)  จํานวน 4 คน  

                  และผูใ้ช้บัณฑติจากภายนอก มก.  จํานวน 2 คน 

   เวลา 13.30 – 14.00 น.  
   กลุ่มที่ 2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี                                 จํานวน 4 คน 
                    และนสิิตบัณฑิตศึกษา  จํานวน 1 คน 
  เวลา 14.00 – 14.30 น. 
  กลุ่มที่ 3 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน 

 เวลา 14.30 – 15.00 น.   
  กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 5 คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ และ 
ร่างจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมใหข้้อเสนอแนะ  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน พร้อมเตรียมการนําเสนอผลการ
ประเมินฯ ต่อคณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจ ณ ห้องเรียน ช้ัน 7 คณะบริหารธุรกิจ (อาคารใหม่) 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะบริหารธุรกิจ ตามผล
การดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อ
การประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการดําเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
บธ. กรรมการ 2553 2554 บธ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร บธ. กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
บธ. กรรมการ 2553 2554 บธ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร บธ. กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.17 4.02 กรรมการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
ได้ 17 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.08 3.94 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00 4.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.98 3.93 บรรลุ 7 ตัวบ่งชี้

2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 6 4.00 4.00 

หมายเหตุ 
1) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 จากหลักฐานพบว่า คณะฯ มีจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) 3 หลักสูตร จากท้ังหมด 8 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 37.50 (ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีร้อยละ 50) 
2) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 จากหลักฐานพบว่า คณะฯ มีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 49 คน 

จากนิสิตทุกระดับการศึกษา 3,118 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 (ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีร้อยละ 30) 
2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก (I) 

ร้อยละ 31 
47.69 

37
48.05 

45.00 50.00 3.97 4.00 

65 77
2.3 อาจารย์ประจาํท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (I) 

ร้อยละ 15 
23.08 

16
20.78 

20.00 25.00 3.85 3.46 

65 77

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
กรรมการใช้ข้อมูลจํานวนอาจารยจ์ากกองการเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีการรวมผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะฯ มีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษาเข้าไว้ด้วย ดังนี้ 

คุณวุฒิ และตําแหน่งวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

อาจารย์ 0 18 19 37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 11 12 24

รองศาสตราจารย ์ 0 10 6 16

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0

ผลรวม 1 39 37 77
 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 1, 2, 3, 5) 

5 5 4.00 3.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 เกี่ยวกับระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พบแต่การติดตามอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
บธ. กรรมการ 2553 2554 บธ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร บธ. กรรมการ

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพ 
แวดลอ้มการเรียนรู้ (I) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 5 3.00 3.00 

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 4.00 4.00 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธผิล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 
(P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

6
(ข้อ 1-6) 

5 5 4.00 5.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
คณะมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ : Kasetsart Journal 
(Social Sciences) จํานวน 1 เรื่อง คือ Educational Quality of Graduates in Business Administration of Public 
Universities in Bangkok 

2.8 ระดับความสาํเร็จ
ของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กบันิสิต (O) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 3.33 3.33 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

6
(ข้อ 1-6) 

6 6 4.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกจิกรรม
นิสิต (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 5 4.00 4.00 

3.3 ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปรญิญาตร ี(P) 

ข้อ 2 
(ข้อ 1-2) 

2
(ข้อ 1-2) 

5 5 2.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.00 4.33 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจยั
หรืองานสรา้งสรรค์ (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5)  

6
(ข้อ 1-6) 

5 5 3.00 4.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
บธ. กรรมการ 2553 2554 บธ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร บธ. กรรมการ

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
กรรมการพบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ว่ามีการติดตามประเมินผลโครงการอนาคตไทย-อาเซียน และเอกสารสรุป
งบประมาณ 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(P) 

ข้อ 4 
(ข้อ 1-4) 

5
(ข้อ 1-5) 

4 4 4.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 โดยอ้างอิงกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ท่ี
ดําเนินการโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจากสํานักบริการวิชาการ มก. 

4.3 เงินสนับสนุนงาน 
วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยั
ประจํา (I) 

บาท/คน 23,272,250 

415,575.89

23,272,250

327,778.17

400,000 500,000 5.00 5.00 

56 71

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําของคณะจากกองการเจ้าหน้าท่ีมีท้ังหมด 77 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน ดังนั้น จึงมีจํานวนอาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานจริง 71 คน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.50 4.50 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

5.1 ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (P) 

ข้อ 4 
(ข้อ 1-4) 

5
(ข้อ 1-5) 

4 4 4.00 5.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ท่ีมีการสรุปโครงการทักษะความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี และบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 0113012 และรายวิชา 0113011 และมีงานวิจัย 1 เรื่อง พร้อมการประเมินผลและการปรับปรุง 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
(P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 2-5) 

5 5 5.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 เกี่ยวกับการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาคเอกชน มาประกอบการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00 -
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย ผลการประเมิน  ประเมินเป้าหมาย
= บรรล ุ

 = ไม่บรรลุ 
บธ. กรรมการ 2553 2554 บธ. กรรมการ 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์

ตัวต้ัง
ผลลัพธ์

ตัวหาร ตัวหาร บธ. กรรมการ

6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

4
(ข้อ 1-4) 

5 5 5.00 4.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตไม่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.25 3.50 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

7.1 ภาวะผู้นาํของ
คณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บรหิารทุก
ระดับของคณะ (P) 

ข้อ 6 
(ข้อ 1-6) 

5
(ข้อ 2-6) 

6 6 4.00 3.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 การกําหนดหลักเกณฑ์ล่วงหน้าในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู ้(P) 

ข้อ 4 
(ข้อ 1-4) 

4
(ข้อ 1-4) 

4 4 4.00 4.00   

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

3
(ข้อ 1, 2, 5) 

5 5 5.00 3.00 

เหตุผลของกรรมการที่ประเมินแตกต่างจากคณะ
1) ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 เนื่องจากยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะ 
2) ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 เนื่องจากไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 3 จึงไม่มีการนําผลประเมินมาปรับปรุง 

7.4 ระบบบรหิาร 
ความเสี่ยง (P) 

ข้อ 5 
(ข้อ 1-5) 

5
(ข้อ 1-5) 

5 5 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ
(P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1-7) 

7
(ข้อ 1-7) 

7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้

9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (P) 

ข้อ 7 
(ข้อ 1,2,4,5,6,7,8) 

7
(ข้อ 1,2,4,5,6,7,8) 

5 7 4.00 4.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะยังไม่สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ลงไปสูบุ่คลากรทุกระดับได้อย่างทั่วถึง 
2. ยังไม่มีการรายงานผลการดําเนินโครงการทุกโครงการตามแผน 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ของคณะฯ ลงไปสู่ระดับตัวบุคคล โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น 
2. ควรสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอย่างชัดเจนทุก

โครงการตามแผนประจําปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการสนับสนุนและมีงบประมาณในการพัฒนาคณาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนุนเป็น

จํานวนเงินที่สูง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนยังมีจํานวนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน
ในกลุ่ม ง ที่เนน้การวิจัยและผลิตบัณฑิตขั้นสูงโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 50) รวมทั้ง
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) ก็ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน (ร้อยละ 30) 

2. คุณวุฒิของอาจารย์ประจําระดับปริญญาเอก รวมทั้งตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไปยังมีจํานวนไม่มาก 

3. สัดส่วนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํามีอัตราที่สูง  
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4. ไม่มีการประเมนิผลสําเร็จของแผนการบริหาร และพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน 
5. ไม่มีการประเมนิคุณภาพของบริการด้านกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น และระบบ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ 
6. ไม่มีการวิจัยในชั้นเรียน 
7. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ในระดับนานาชาติน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) และรับนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ควรบรรจุอาจารย์ในระดับปริญญาเอก และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

3. ควรปรับการรับจํานวนนิสิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
4. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหาร และพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน และการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหาร และพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน 
5. ควรมีการประเมินคุณภาพของบริการด้านกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น และระบบ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ 
6. ควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
7. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นิสิตนําผลงานจากวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติจํานวนมากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้   
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานิสิต ซึ่งส่งผลในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้าง

ความสามัคคีระหว่างนิสิต รวมทั้งช่วยให้นิสิตมีความผูกพันกับคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของคณะยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการ
ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ยังไม่มีการนําผลประเมินการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาควรดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ โดยจัดทํา

แผนงานประจําปี รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให้ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 

จุดแข็ง 
1.  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่สูง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นจํานวนมาก แต่คณาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูลใน

ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบการติดตามงบประมาณการวิจัย แต่การจัดเก็บเอกสารไม่ชัดเจน  
3. งบวิจัยจากภายนอกกระจุกตัวเฉพาะอาจารย์บางกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และจัดการบรรยายให้ความรู้

ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลดังกล่าว 
2. ควรพัฒนาการจัดเก็บเอกสารด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
3. ควรสนับสนุนให้มีจํานวนอาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 

จุดแข็ง 
มีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการขอรับบริการทางวิชาการจํานวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือเอกชน เพื่อจัดทําแผนบริการวิชาการของคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรริเริ่มทําการบริการวิชาการเชิงรุก โดยการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือเอกชน 

เพื่อจัดทําแผนบริการวิชาการของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

 

จุดแข็ง 
คณะมีกิจกรรมที่หลากหลายในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดี

งามของสังคมไทย 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มีการนําผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินกิจกรรมด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการนําผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงและพฒันาการดําเนินกิจกรรมด้าน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 

 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

2. การประสานงานระหว่างภาควิชาและโครงการ กับสํานักงานเลขานุการคณะยังมีความเข้าใจไม่
ตรงกันและล่าช้า 

3. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานตามแนวนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีข้อจํากัด  
4. โครงการบัณฑิตศึกษาต่างๆ มีงานธุรการเบ็ดเสร็จของโครงการเอง จึงอาจมีความซ้ําซ้อน และมี

ภาระงานมากเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
5. โครงสร้างการบริหารงานยังไม่มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับ

ขอบเขตและลักษณะงาน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

2. ควรร่วมกันจัดทํา work flow ระหว่างภาควิชาและโครงการ กับสํานักงานเลขานุการให้ชัดเจน และ
ทําความเข้าใจให้ตรงกัน รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน 

3. ควรทําความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดําเนินการ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีปัญหาน้อยที่สุด 

4. ควรพิจารณาจัดต้ังศูนย์บัณฑิตศึกษาของคณะโดยรวมโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั เพื่อลด
ความซ้ําซ้อนและลดภาระงานธุรการบางส่วน เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานบริการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยมีตัวแทนจากทุกโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์
บัณฑิตฯ แต่การบริหารงานวิชาการยังคงอยู่ในรูปคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล ทั้งนี้เพื่อลดภาระของ
อาจารย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ และมีเวลาทํางานวิชาการเพิ่มขึ้น 
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5. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และให้สอดคล้อง
กับขอบเขตและลักษณะงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานย่อยและคณะ ยังให้ความสําคัญในงานประกันคุณภาพค่อนข้าง

น้อย ทําให้ไม่สามารถนํางานประกันคุณภาพมาผนวกให้เป็นงานประจําได้ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรหากลยุทธ์ที่จะส่งเสริมหรือสอดแทรกให้งานประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องปฏิบัติประจําอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา 3 
มาตรฐาน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต: พิจารณาเฉพาะผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา: พิจารณาครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.97 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) และ 3.88 (ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดี และ 3) มาตรฐาน
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ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้: พิจารณาเฉพาะกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.00 
อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

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

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑติ  - - - - 5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

สกอ. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.19
ดี 

4.00
ดี 

- - 4.14
ดี 

3.97
ดี 

สกอ. + มก. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.06
ดี 

3.88
ดี 

- - 4.04
ดี 

3.88
ดี 

  มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.29
ดี 

3.71
ดี 

- - 4.29
ดี 

3.71
ดี 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

สกอ. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.11
ดี 

4.22
ดี 

- - 4.06
ดี 

4.11
ดี 

สกอ. + มก. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

3.90
ดี 

4.00
ดี 

- - 3.92
ดี 

3.96
ดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- - 4.00
ดี 

4.00
ดี 

- - 4.00
ดี 

4.00
ดี 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.17
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.17
ดี 

4.02
ดี 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 3.96
ดี 

3.87
ดี 

4.05
ดี 

3.89
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.08
ดี 

3.94
ดี 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
วิชา มี 4 ด้าน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: พิจารณาเฉพาะกระบวนการ และ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.43 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) และ 4.13 (ตัวบ่งชี้ สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดี 2) ด้านกระบวนการ
ภายใน: พิจารณาเฉพาะด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดับดี 3) ด้านการเงิน: 
พิจารณาเฉพาะปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และ 4) ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม: พิจารณาเฉพาะด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป 4) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

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

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สกอ. - - 4.17
ดี 

4.33
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.29 
ดี 

4.43
ดี 

สกอ. + มก. - - 3.86
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.00 
ดี 

4.13
ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน 3.00 
พอใช้ 

3.00
พอใช้ 

4.11
ดี 

3.67
ดี 

- - 4.00 
ดี 

3.60
ดี 

3. ด้านการเงิน 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดี 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.91 
ดี 

3.73
ดี 

4.00
ดี 

4.00
ดี 

- - 3.96 
ดี 

3.87
ดี 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 3.96 
ดี 

3.87
ดี 

4.17
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.17 
ดี 

4.02
ดี 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 3.96 
ดี 

3.87
ดี 

4.05
ดี 

3.89
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.08 
ดี 

3.94
ดี 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
 

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 
ด้าน มีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา: พิจารณาเฉพาะปัจจัยนําเข้า 
และกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับดี และ 2) ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา: 
พิจารณาครบทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.40 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) และ 4.18 (ตัวบ่งชี้ 
สกอ. + มก.) อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป 5) เฉพาะตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.61 
ดี 

3.49
พอใช้ 

4.20
ดี 

3.80
ดี 

- - 4.06 
ดี 

3.73
ดี 

   1) ด้านกายภาพ 3.00 
พอใช้ 

3.00
พอใช้ 

- - - - 3.00 
ดี 

3.00
ดี 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ภาพรวม

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

   2) ด้านวิชาการ 3.91 
ดี 

3.73
ดี 

4.00
ดี 

3.67
ดี 

- - 3.96 
ดี 

3.69
ดี 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

- - 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.17
ดี 

3.67
ดี 

- - 4.17 
ดี 

3.67
ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สกอ. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

4.13
ดี 

4.25
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.30 
ดี 

4.40
ดี 

สกอ. + มก. 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

3.89
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.09 
ดี 

4.18
ดี 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

สกอ. - - 4.00
ดี 

4.33
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.25 
ดี 

4.50
ดี 

สกอ. + มก. - - 3.50
พอใช้ 

3.75
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

3.80 
ดี 

4.00
ดี 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 
ดีมาก 

5.00
ดีมาก 

3.50
พอใช้ 

4.00
ดี 

- - 4.00 
ดี 

4.33
ดี 

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- - 4.50
ดี 

4.50
ดี 

- - 4.50 
ดี 

4.50
ดี 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

- - 5.00 
ดีมาด 

4.00
ดี 

ภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 3.96 
ดี 

3.87
ดี 

4.17
ดี 

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.17 
ดี 

4.02
ดี 

ภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 3.96 
ดี 

3.87
ดี 

4.05
ดี 

3.89
ดี 

5.00
ดีมาก 

5.00 
ดีมาก 

4.08 
ดี 

3.94
ดี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

  องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 6 6

1.1  
ข้อ 3-5 

 จํานวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ
ทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ี 117 117

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 5 5

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการวิจัย 10 10

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแกส่งัคม 15 15

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 9 9

   - ตัวบ่งช้ีด้านอื่นๆ (บรหิาร) 78 78

   จํานวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปทีี่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี 107 107

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 4 4

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการวิจัย 10 10

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแกส่งัคม 15 15

   - ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจด้านทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 9 9

   - ตัวบ่งช้ีด้านอื่นๆ (บรหิาร) 69 69

  องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต   

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ ปีการศกึษา 5 5

  จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 8 8

      - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 5 5

      - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

      -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 2 2

   - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข
 (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

   - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข
 (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

   - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และแผน ข
 (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

   - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 1 1

   - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0

   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 1 1

2.1   จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีการศกึษา 6 6
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ข้อ 3-8 
  
  
  
  

    - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 4 4

    - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

     -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 1

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

         - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0

      - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร 1 1

2.1  
ข้อ 3-6 

  
  
  
  

 จํานวนหลักสตูร (วิชาชีพ) ที่เปดิสอนทั้งหมด หลักสูตร ปีการศกึษา 2 2

    - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 1 1

    - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

    -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 1

        - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0

      - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 0 0

   จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสุตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร 6 6

      - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 4 4

      - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

      -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0
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      - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร 1 1

   จํานวนหลักสตูรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสุตร 
พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีท่ี
เป็นหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร 2 2

      - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 1 1

      - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร ปีการศกึษา 0 0

      -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0

      - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร 0 0

   จํานวนหลักสตูร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

หลักสูตร 0 0

   จํานวนหลักสตูรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสุตร 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
สาขาวิชาชพี (กรณีท่ีเป็นหลกัสตูรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร 2 2

      - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 1 1

      - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

      -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 1 1

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ก หลักสูตร 0 0

          - ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอนเฉพาะแผน ข หลักสูตร 0 0

      - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร 0 0

2.1  
ข้อ 4-5 

 จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุกตัวบ่งช้ี หลักสูตร ปีการศกึษา 8 8

2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศึกษาท่ีมี หลักสูตร ปีการศกึษา 2 2
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ความรว่มมอืในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพของหลักสูตร 

      - ระดับปรญิญาตร ี 1 1

      - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

      - ระดับปรญิญาโท 1 1

      - ระดับปรญิญาเอก 0 0

2.1 ข้อ 8  จํานวนนิสิตปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (รวม
นิสิตต่างประเทศ) 

คน ปีการศกึษา  3,601 3,601

       - ระดับปรญิญาตร ี(ภาคปกติ) 1,765 1,765

       - ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ) 563 563

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) 0 0

       - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) 0 0

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ) 0 0

           - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคปกติ) 86 86

           - ระดับปรญิญาโท  แผน ข (ภาคปกติ) 0 0

       - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)  1,169  1,169

           - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ) 0 0

           - ระดับปรญิญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) 0 0

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกต)ิ 0 0

       - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) 18 18

   จํานวนนิสิตต่างประเทศปจัจบุันทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา  

คน ปีการศกึษา 0 0

2.1 ข้อ ค 
และ 2.5 
ข้อ 1 

 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES)รวมทุกหลักสูตร FTES ปีการศกึษา 3,457.39  3,457.39

- ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) 1,332.48  1,332.48

- ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) 547.24 547.24

  - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) 0 0

  - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) 0 0

  - ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ)  >> (ค่าท่ีกรอก บว.ปรบัค่า) 169.5 169.5

  - ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) 1,408.17  1,408.17

  - ระดับปรญิญาโท แผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 0 0

  - ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ) 0 0

  - ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) 0 0

2.2  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ (รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ) 

คน ปีการศกึษา 65 77

   จํานวนอาจารย์ประจําทีล่าศึกษาต่อ 5 6

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

0 1

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาโทหรือ 29 39
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เทียบเท่า 

   จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่า 

31 37

2.3 และ 
สมศ. 14 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ไม่มีตําแหน่งวิชาการ คน ปีการศกึษา 29 37

    -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาโท 

14 18

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํ (ท่ีไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

15 19

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง ผศ. 22 24

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ผศ. วุฒิปริญญาตรี 0 1

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ผศ. วุฒิปริญญาโท 10 11

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ผศ. วุฒิปริญญาเอก 12 12

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง รศ. 15 16

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง รศ. วุฒิปริญญาตรี 0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง รศ. วุฒิปริญญาโท 10 10

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง รศ. วุฒิปริญญาเอก 5 6

   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง ศ. 0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ศ. วุฒิปรญิญาตรี 0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ศ. วุฒิปรญิญาโท 0 0

      -  จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่ง ศ. วุฒิปรญิญาเอก 0 0

   จํานวนอาจารย์ประจําชาวต่างประเทศทั้งหมด 0 0

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ข้อ ปีการศกึษา 5 4

   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด คน 84 84

   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพฒันา
ความรูแ้ละทักษะวิชาชีพ 

84 84

        -  ในประเทศ 84 84

        -  ต่างประเทศ 0 0

   งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์ท้ังในและตา่งประเทศ บาท 120,000.00    120,000.00 

2.5  ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5

2.5 ข้อ 1        - จํานวนคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบรกิารให้นสิิต เครื่อง 55 55

         - จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ 
ของนิสิตท่ีมกีารลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง 5,263   5,263 

2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารห้องสมุดและ
แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นสิิตทุกปกีารศึกษา 

คะแนน
(เต็ม 5) 

3.88 3.88
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ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารดา้นกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต 
อาทิ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัตกิาร อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

3.95 3.95

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารสิ่งอาํนวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นอืน่ๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ การบริการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

3.87 3.87

   ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิารสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบกําจดัของเสีย การ
จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.87 3.87

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 6 6

2.6 ข้อ 2  จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปดิสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร 0 0

2.6 ข้อ 3  จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัท้ัิงใน
และนอกหอ้งเรียนหรือจากการทําวิจัย 

8 8

2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

8 8

2.6 ข้อ 5  จํานวนผลงานวจิัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ 

ช้ินงาน 0 0

   จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ผลงานวจิยัด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

0 0

2.6 ข้อ 6  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉลีย่ทุกรายวิชาในแตล่ะหลักสูตรแยกตาม
ระดับปรญิญา 

คะแนน
(เต็ม 5) 

4.29 4.29

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 5 6

2.8  ระดับความสําเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหก้บันิสิต 

ข้อ 5 5

2.8 ข้อ 3  จํานวนโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนา โครงการ 12 12
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ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2.8 ข้อ 4  จํานวนตวับ่งช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ตัวบ่งช้ี 16 16

   จํานวนตวับ่งช้ีด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีบรรลุเป้าหมาย 

16 16

2.8 ข้อ 5  จํานวนนิสติท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหนว่ยงานหรือองคก์ร
ระดับชาต ิ

คน 2 2

   จํานวนกจิกรรมที่เกี่ยวกับนสิิตท่ีได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองคก์รระดับชาติ 

กิจกรรม 1 1

  องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมพัฒนานสิิต   

3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบรกิารด้านขอ้มูล
ข่าวสาร 

ข้อ ปีการศกึษา 6 6

3.1  
ข้อ 1 - 5 

 จํานวนกจิกรรมการให้คําปรกึษาและการจัดบริการ กิจกรรม 13 13

    - จํานวนกจิกรรมการจดับริการให้คําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

2 2

      - จํานวนกจิกรรมการจดับริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

2 2

   - จํานวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสติ 

กิจกรรม 7 7

   - จํานวนกจิกรรมการจัดบรกิารข้อมลูข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

1 1

   - จํานวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณใ์ห้
ศิษย์เก่า 

1 1

3.1 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิาร คะแนน 
(เต็ม 5) 

ปีการศกึษา 4.04 4.04

     -  ผลการประเมินคุณภาพการจดับริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

 4.81 4.81

     -  ผลการประเมินคุณภาพการจดับริการข้อมูลขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

 3.52 3.52

     -  ผลการประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ 

 4.10 4.10

     -  ผลการประเมินคุณภาพการจดับริการข้อมูลขา่วสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 3.52 3.52

     -  ผลการประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 

 4.27 4.27

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนสิิต ข้อ 5 5

3.2 ข้อ 3  จํานวนกจิกรรมนิสิตท่ีมกีารนาํความรู้ด้านการประกัน กิจกรรม 26 26
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ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

คุณภาพไปใช้ แยกตามประเภทกิจกรรม 

    - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สง่เสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ์

5 5

    - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 4 4

    - จํานวนกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 7 7

    - จํานวนกิจกรรมสรา้งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 7 7

    -  จํานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 3 3

3.3  ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี ข้อ 2 2

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย

4.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวจิัยท้ังหมด คน ปีการศกึษา 0 0

   จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ 0 0

  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ข้อ 5 6

4.1 ข้อ 3  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

คน ปีการศกึษา 59 59

   จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําที่ได้รับความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

59 59

4.1 ข้อ 4 
และ 4.3 

 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ บาท ปีงบประมาณ 23,272,250.00 23,272,250.00

     - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลยั 485,000.00 485,000.00

         * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว   

         * จากสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 485,000.00 485,000.00

       - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 22,787,250.00 22,787,250.00

   จํานวนอาจารยป์ระจําทีไ่ด้รับทนุวิจัยทั้งภายในและ/
หรือภายนอก (ไมน่ับซํ้า) 

คน ปีการศกึษา 33 33

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค ์

ข้อ ปีการศกึษา 4 5

  จํานวนของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท้ังหมด ช่ือเรื่อง ปีปฏิทิน 17 17

4.2 ข้อ 1  จํานวนของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ช่ือเรื่อง 10 10

4.2 ข้อ 4  จํานวนของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่มีการรับรอง
การใช้ประโยชนจ์ริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง 11 11

4.2 ข้อ 6  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ช่ือเรื่อง 0 0

   จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างขอ
ยื่นจดทะเบยีนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร  

0 0

   จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบยีน
พันธุพ์ืช พันธุส์ัตว์ 

0 0
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ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

       - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที ่สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI) 

0 0

       - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

0 0

  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม   

5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม ข้อ ปีการศกึษา 4 5

  จํานวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด โครงการ 35 35

5.1 ข้อ 2    -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียน
การสอน 

1 1

5.1 ข้อ 3  -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กบัการวิจยั n/a n/a

5.1 ข้อ 4  -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กบัการเรียน
การสอนและการวิจัย 

1 1

   -  จํานวนโครงการทางวิชาการที่ใชก้ับการขยายผลสูก่าร
ปรับปรุงรายวิชา 

n/a n/a

   -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กบัการขยาย
ผลสูก่ารเปิดรายวิชาใหม่ 

n/a n/a

   - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กบัการขยายผล
ที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือตํารา 

n/a n/a

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ ปีการศกึษา 5 4

5.2 ข้อ 1  โครงการบรกิารวิชาการที่มกีารสาํรวจความพึงพอใจ โครงการ 1 1

5.2 ข้อ 2  โครงการบรกิารวิชาการที่มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนว่ยงานวิชาชีพ 

โครงการ 37 37

   ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร คะแนน
(เต็ม 5) 

4.25 4.25

  องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ ปีการศกึษา 6 4

  จํานวนโครงการหรือกจิกรรมที่สง่เสริมสนับสนุนดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ n/a n/a

6.1 ข้อ 2  จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการด้านทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

โครงการ n/a n/a

6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทีม่ีการเผยแพร ่

ช้ินงาน n/a n/a

  จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือไดร้ับการอ้างอิงเป็นท่ียอมรับ 

ช้ินงาน n/a n/a

  องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ   

7.1  ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้รหิาร ข้อ ปีการศกึษา 6 5



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 31 

 

ข้อมูลอ้างอิง
สําหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดาํเนินงาน

คณะบริหารธุรกจิ กรรมการ

2553 2553

ทุกระดับของคณะ 

        -  จํานวนครัง้ของการจัดประชมุบุคลากรท้ังคณะ ครั้ง 2 2

7.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 3

7.4  ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 5

  องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ   

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7

   รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน  บาท 385,922,386.85 385,922,386.85

        -  เงินงบประมาณ 95,289,500.00 95,289,500.00

        -  เงินรายได้ 290,632,886.85 290,632,886.85

   รายรบัจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 74,325,618.28 74,325,618.28

   งบดาํเนินการทัง้หมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ และท่ีดิน 

107,335,479.37 107,335,479.37

   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหนว่ยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์

 อาคาร สถานที่และท่ีดิน  

176,298,324.29 176,298,324.29

   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหนว่ยงาน รวมครุภัณฑ์
 อาคาร สถานที่และท่ีดิน ไม่รวมค่าเสื่อมราคา 

380,463,028.79 380,463,028.79

   เงินเหลือจา่ยสทุธิ  5,529,385.06 5,529,385.06

   สินทรัพย์ถาวร  335,556,397.49 335,556,397.49

  องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศกึษา 7 7

9.1 ข้อ 3  จํานวนตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ี ปีการศกึษา 0 0

9.1 ข้อ 9  จํานวนแนวปฏบิัติท่ีดีหรอืงานวิจยัด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือเรื่อง ปีการศกึษา 0 0
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มที่ 1 ศิษยเ์ก่า จํานวน 4 คน และผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 2 คน 

 

 

ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. ความรูส้ึกในการเรยีนทีค่ณะบริหารธุรกิจ 

ข้อดี 
1.1 คณะมีกิจกรรมพัฒนานิสิตค่อนข้างมากที่สามารถบูรณาการกับรายวิชาที่ศึกษา ทั้งหัวข้อทฤษฎีต่อ

การปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการเปิดบูธในงานเกษตรแฟร์ ค่ายพัฒนาชนบท ค่ายบริหารรวมใจ (บ้าน
เด็กกําพร้า) กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นํา เป็นต้น 

1.2 คณะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายมาสอน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
ข้อควรปรับปรุง 

1.1 การให้บริการของคณะในด้านกิจการนิสิตควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น เช่น การประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับนิสิต เป็นต้น 

1.2 ควรมุ่งให้กระบวนการผลิตงานวิจัยของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีทีม Coaching 
สําหรับให้คําปรึกษา การสนบัสนุนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่จาํเป็นต่อการผลิตผลงานวิจัยของนิสิต 

1.3 คณะควรสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนสิิตให้มาก เพราะบัณฑิตที่เป็นความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตจากสถาบันการเงินจะต้องมีความซื่อสัตย์สจุริต 

1.4 ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความจําเป็นที่นิสิตต้องใช้ในการเรียนรู้ และควร 
update ไวรัสด้วย 

 

2. คุณลักษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการบัณฑิตที่คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก (Positive 

thinking) มีความมุ่งมั่นสูง สามารถก้าวทันกับการพัฒนาองค์กร และทีส่ําคัญคือมคีวามซื่อสัตย์สุจริต  
 

3. ความแตกต่างของบัณฑิตคณะบรหิารธุรกิจ มก. กับสถาบันอื่น 
บัณฑิตที่จบจากคณะบริหารธุรกิจ มก. มีศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบดี มีความอดทน และเมื่อผ่าน

การ Training แล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเมือ่เปรียบเทียบ
กับบัณฑิตของสถาบันอื่น พบว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มก. มีความอดทน และรักองค์กรมากกว่า 

 
กลุ่มที่ 2 นิสิตปัจจุบัน จํานวน 5 คน 

 
ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. ความประทับใจในการเรียน 
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1.1 มีกิจกรรมนสิิตจํานวนมากและหลากหลาย 
1.2 มีอาจารย์ และรุ่นพี่ให้คําปรึกษาที่ดี สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

 
 
 
 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง 
2.1 คณะกําหนดให้เลือกสาขาวิชาเอกตั้งแต่แรกเข้า แต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนกลับได้เรียน

วิชาเอกในปี 2 ซึ่งถ้านิสิตไม่ชอบในสาขาวิชาเอกและต้องการเปลี่ยนก็จะเสียเวลาในการศึกษา 
2.2 ควรปรับปรุงการให้สิทธ์ิรักษาพยาบาลกับนิสิตที่มาจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สามารถใช้บริการ

สถานพยาบาล ณ วิทยาเขตบางเขนได้  
2.3 ควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณต่์างๆ ที่ใช้ในวทิยาเขตสุพรรณบุรี ใหท้ันสมยัมากขึ้น 
2.4 คณะควรจัดทีมติวเตอร์ให้กับนิสิตที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้สามารถเรียนได้ทันในช่วงที่ต้องเก็บตัว

ฝึกซ้อม 
 

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บริหาร  จํานวน 5 คน 
 
ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. ความรูส้ึกต่อการเปลี่ยนแปลงของคณะ 

1.1 ด้านกายภาพ 
1) การมีอาคารใหม่ทําให้มหี้องเรียนเพิ่มขึ้น สามารถขยายฐานการเรียนการสอน การอบรม และ

การให้บริการวิชาการต่างๆ ได้มาก 
2) แนวคิดของการออกแบบอาคารใหม่เป็นลักษณะของบริษัทที่แบ่งเป็น section และต้องมีบัตรใน

การผ่านเข้า-ออก ทําให้เกิดความห่างเหินกันระหว่างอาจารย์และนิสิต 
3) อาคารใหม่ไมม่ีบันไดกลางสําหรับเคลื่อนย้ายนิสิต บุคลากร จํานวนมากเมื่อเกิดอัคคีภัย 

1.2 ด้านการบริหารจัดการ 
1) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทําให้นโยบายเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติเปลี่ยน และ Style ของผู้บริหาร

เปลี่ยน ก่อให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าอาจารย์ ซึ่งมีทั้งในด้านบวก และด้านลบ 

2) ควรมกีารแต่งต้ังรองคณบดีรับผิดชอบงานเปน็ฝ่ายๆ เพื่อใหส้ามารถติดตามงานได้อย่างตรงจุด 
3) ควรมีขั้นตอนหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน และสื่อสารมาถึงผู้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง เช่น ระเบียบด้านการเบิกจ่ายเงิน 
4) การบริหารระบบงานภายในคณะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่สามารถสร้างการมีสว่นร่วม

ของบุคลากรได้ส่งผลต่อการพัฒนาคณะ 
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5) บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มคีวามมั่นคง เพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงไม่
ค่อยใส่ใจในการทํางานเท่าที่ควร  

 
2. ความรูส้ึกต่อระบบประกันคณุภาพ 

มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้บ่อย ทําให้ความเขา้ใจในตัวบ่งชี้ และการเก็บรวบรวมเอกสารไม่ชัดเจน  
อีกทั้งบุคลากรสายสนับสนุนยังมีความใส่ใจในการปฏิบัติงานไม่มากเท่าที่ควร และอาจารย์ก็ยังเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถกาํกับดูแลได้ 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 5 คน 
 
ประเดน็การสมัภาษณ์ 
1. ความรูส้ึกต่อการเปลี่ยนแปลงของคณะ 

1.1 ด้านกายภาพ 
1) มีอาคารใหม่ทีอํ่านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน แต่ทําให้ความอบอุ่น และปฏิสัมพันธ์ในการ

อยู่ร่วมลดลง 
2) สถานที่จอดรถภายในคณะไม่เพียงพอ 

1.2 ด้านการบริหารจัดการ 
1) นโยบายการปรับลดจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาแผน ข ส่งผลต่อรายรับ-รายจ่ายของโครงการฯ  
2) ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจน ทําให้การทํางานมีความล่าช้า ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมเรื่อง 

ระบบขั้นตอนทางการเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจที่ถกูต้องตรงกัน 
3) ระบบการจัดการด้านยานพาหนะของคณะมีการปรับเปลี่ยน (บริการภายใน – ภายนอก) 

ก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติ  
4) คณะมีการปรบัโครงสร้างการบริหารโดยมีรองคณบดีเพียง 2 คน ส่งผลต่อการติดตามงาน  

การตัดสินใจทีม่ีความล่าช้า ดังนั้น ควรมีการแต่งต้ังรองคณบดีที่แบ่งการรับผิดชอบงานเป็นฝ่ายๆ  
5) มีการปรับลดสวัสดิการด้านการศึกษาดูงาน และการสัมมนาร่วมกันทั้งคณะ ส่งผลต่อขวัญและ

กําลังใจของบุคลากร 
 

2. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงคณะที่บุคลากรตอ้งการ 
2.1 คณะควรมีนโยบายที่ชัดเจน และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนควรมีการประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ร่วมกันทั้ง

คณะ 
2.2 ควรมีการจัดสมัมนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
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2.3 ควรปรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีความมั่นคงมากกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพราะทําให้เสีย
โอกาสในสวัสดิการต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของ มก. 

2.4 ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ IT รับผิดชอบปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะ เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ 
สื่ออิเล็กทรอนกิส์สําหรับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 
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