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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเศรษฐศาสตร์   ระหว่างวันที่27 – 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 6  คน และนิสิต 
จํานวน 12 คน  และศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 6  คน 

  คณะเศรษฐศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี  
 
ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กก คณะ กก คณะ กก คณะ กก

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ   

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.31 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.24 4.31 4.31

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 3.33 3.50 4.33 5.00 - - 3.33 3.50 4.33 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- - 4.50 4.50 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - - 4.25 4.25 4.50 4.50 - - 4.25 4.25 4.50 4.50

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิในด้านการเรียนการสอน และมีศักยภาพในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูง 
สามารถให้คําปรึกษาในการวางนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติ 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น 
3. มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการที่ ช่วยสนับสนุนพันธกิจ 2 หน่วยงาน คือศูนย์ วิจัย

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบการพัฒนานิสิต 
2. สนับสนุนใหค้ณาจารย์ทุกคนทําวิจัย และร่วมทีมวิจัย 
3. การดําเนินงานที่ใช้ระบบคุณภาพในกระบวนงาน PDCA การดําเนินกระบวนการขาด C และ A  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีกําหนดอย่างชัดเจน ว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ผลออกมา
ตามต้องการ และปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น การส่งเสริมนิสิตให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการ และการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นิสิต 

2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัย และจัดหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 
3. ควรมีกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนงานคุณภาพในทุกๆด้าน  
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. สํานักประกันคุณภาพควรจัดอบรมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงานมาเผยแพร่ในคูม่ือประกันคุณภาพของ มก.  

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย อยู่ในระดับดี สว่นการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงด้านแผนงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประเมินผลและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 
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นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม  รายงาน วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผูบ้ริหารวางแผนและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 3 โครงการ 16 กิจกรรม  มีการดําเนินงานแล้ว 3 โครงการ 7 กิจกรรม  อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินงาน 4 กิจกรรม  ได้แก่ 

1.  กิจกรรมการกําหนดมาตรการกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจในการวิจัยเพื่อนําเสนอเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2. กิจกรรมการดําเนินการประเมินผลและวิเคราะห์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 
3. กิจกรรมการรวบรวมแหล่งข้อมูล แบบฟอร์ม วิธีการในการขอแจ้งจดลิขสิทธ์ิ 
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงานลิขสิทธ์ิ ผ่านเว็บไซต์คณะ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 7-9 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ประเมินตนเองได้
ระดับคะแนน 2.46 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 
2.56 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน ณ ณ ห้องประชุม EC 
5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร ์
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เวลา 09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร ์  
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
 -   ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
-  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที ่28 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม EC 5628  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม EC 5628 
 เวลา 09.00 – 09.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา     จํานวน  3 คน 
    กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง     จํานวน  6 คน 
    เวลา 09.45 – 10.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี                          จํานวน 12 คน 
   กลุ่มที ่4 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง                  จํานวน  6 คน  
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 

- สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบที่
รับผิดชอบ และร่างจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ) ณ ห้อง
ประชุม EC 5628 

เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์รับทราบ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 
2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 
อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.31 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.24 4.31 4.31 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานสิิต  - - 3.33 3.50 4.33 5.00 - - 3.33 3.50 4.33 5.00 พอใช้ พอใช้ ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่
สังคม  

- - 4.50 4.50 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 5.00 5.00 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ  - - 4.25 4.25 4.50 4.50 - - 4.25 4.25 4.50 4.50 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี้ หนวย ผลการดาํเนนิงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

  2553 2553 2554 2553 

  คณะ  กรรมการ   กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรล ุ

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ. (23 ตัวบงชี้)     4.17 4.50 20.00 21.00 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี)้     4.12 4.44 20.00 21.00 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้     3.00 3.00 0.00 0.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 5 5 6 8 3.00 3.00 X X  

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบงชี้       4.24 4.31 6.00 6.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ขอ 6 6 4 6 4.00 4.00 / / 

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 
(เงื่อนไข 1) 

61.50 69.10 67 67.00 60 60 5.00 5.00 / / 

89 100 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 
(เงื่อนไข 1) 

21 23.60 27 27.00 24 23 3.93 4.50 / / 

89 100 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

ขอ 4 4 5 5 3.00 3.00 X X 
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ตัวบงชี้ หนวย ผลการดาํเนนิงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

  2553 2553 2554 2553 

  คณะ  กรรมการ   กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรล ุ

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 6 6 6 6 4.00 4.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

ขอ 6 6 7 7 4.00 4.00 X X 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 6 6 4 5 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 5 4 4 5.00 5.00 / / 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       3.33 4.33 2.00 3.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 4 7 5 5 3.00 5.00 x  / 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นิสิต 

ขอ 5 6 4 5 4.00 5.00 / / 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ขอ 3 3 2 3 3.00 3.00 / / 
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ตัวบงชี้ หนวย ผลการดาํเนนิงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

  2553 2553 2554 2553 

  คณะ  กรรมการ   กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรล ุ

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบงชี้       4.00 4.67 3.00 3.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

ขอ 5 7 5 5 3.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 5 5 4 5 4.00 4.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสราง 
สรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

สัดสวน 34,172,710.14 421,885.31 34,172,710.14 371,442.50 80,000.00 80,000.00 5.00 5.00 / / 

81.00 92.00 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 2 ตัวบงชี้       4.50 5.00 2.00 2.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

ขอ 5 5 4 5 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ 4 5 4 4 4.00 5.00 / / 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบงชี้       5.00 5.00 1.00 1.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 5 6 4 5 5.00 5.00 / / 
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ตัวบงชี้ หนวย ผลการดาํเนนิงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

  2553 2553 2554 2553 

  คณะ  กรรมการ   กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรล ุ

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       4.25 4.50 4.00 4.00 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 6 6 6 5.00 4.00 /  / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 4 3 4 4.00 4.00 /  / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ขอ 3 5 3 4 3.00 5.00 /  / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 5 5 5.00 5.00 /  / 

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 1.00 1.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 /  / 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 4.00 1.00 1.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 7 8 7 7 4.00 4.00 /  / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ของคณะเศรษฐศาสตร์  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 
3.00 อยู่ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดเตรียมระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

ต่อคณะกรรมการประจําคณะตามเวลาที่กําหนด 
2. ควรจัดการนําผลการดําเนินงานดังกล่าวมาทบทวนและใชเ้ป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.24 อยู่ระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราที่สูงตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

จุดที่ควรพฒันา 
1. มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปตํ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย 
2. แผนการบริหารพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล และแผนการ

บริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระดับคณะ ยังไม่ชัดเจน 



 16 
 

3. ระบบการส่งเสริมให้นสิิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
ยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาอาจารย์ในคณะ เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและสนับสนนุให้ทํา

ผลงานทางวิชาการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล และแผนการ

บริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจนและเป็นแผนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรของคณะ การสํารวจความต้องการของคณาจารย์  และ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย รวมทั้งการมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

3. ควรแสดงระบบการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ เช่น มีคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนและมีช่องทางการนําเสนอผลงานวิชาการ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.33 อยู่ระดับพอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพที่หลากหลายตอบสนองคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์  
2. นิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่คณะ/ภาควิชา/สโมสรจดัให้ ซึ่งสะท้อนการเป็นอัตลักษณ์ของ

บัณฑิตในด้านวิชาการ การอยู่ร่วมกันในสังคม  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การนําผลการประเมินของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
2. ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการกับนิสิตปริญญาตรีในระดบัคณะ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการในภาพรวม และนําผลการประเมินมาปรับปรุง เช่น 

การประเมิน online ภาพรวมการให้บริการของคณะและนําผลมาปรับปรุง 
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2. คณะกรรมการการให้คําปรึกษาของคณะ ควรมีการประชุม วางแผน ดําเนินงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานร่วมกัน สําหรับการดําเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม อาจแยกดําเนินงานในระดับ
ภาควิชา  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในงานวิจัยอยู่เป็นจํานวนมาก 
2. มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
3. มีหน่วยงานวิจัยที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 2 

หน่วยงาน คือศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา/คณะ  ในการทําวิจัย 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้ทําวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยกุต์สนับสนุนด้านการเงิน ในการส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่และให้

รางวัลกับผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูง 
2. จัดการอบรมเทคนิคการทําวิจัย 
3. จัดหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยหน้าใหม ่

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.50 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลายสาขา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเก็บข้อมูลด้านการใหบ้ริการทางวิชาการของคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ 
2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการทางวิชาการ 
3. การให้บริการวิชาการแบบรวมทีม 

ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนใหค้ณาจารย์เก็บหลักฐานการใหบ้ริการวิชาการ 
2. ในกรณีที่เป็นการจัดหลักสูตรอบรม ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการด้วย 
3. สนับสนุนใหค้ณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกัน จัดหลักสูตรอบรม ทํางานเป็นทีม เช่น 

ด้านการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรณรงค์ใหน้ิสิตและบุคลากรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.25 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้อยู่ในขั้นเริ่มดําเนินการตามแนวทางกําหนดของมหาวิทยาลัย

เท่านั้น 
2. แผนบริหารความเสี่ยง มีเพียง 1 เรื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การกําหนดประเด็นความรู้ที่จําเป็น ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนนําไป

จัดกิจกรรม 
2. กิจกรรมจัดการความรู้ในแตล่ะประเด็น ควรกระทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องหลายครั้ง และมีข้อสรุป

ที่ตกผลึกเป็นแนวปฏิบัติที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม ก่อนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
เผยแพร ่

3. ควรพิจารณาเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เกีย่วข้องทําการ
ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ ตามเงื่อนไขเวลาอย่างสม่ําเสมอ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห์สถานะทางการเงิน รวมถึงมี

การตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผู้บริหารวางแผนและตัดสนิใจได้เป็น
อย่างดี สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การดําเนินงานที่ใช้ระบบคุณภาพในกระบวนงาน PDCA 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้

เกิดการพัฒนากระบวนงานคุณภาพในทุกๆด้าน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3 

ตารางที่ 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ.

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.41 4.50 - - 4.09 4.15 4.45 4.53 

มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.00 4.00 4.14 4.14 - - 4.00 4.00 4.14 4.14 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.48 4.63 4.00 4.11 4.60 4.78 - - 4.14 4.23 4.61 4.73 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแหง่การเรียนรู ้ 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ด ี ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ด ี ด ี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และนิสิตได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.45 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ใน
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เกณฑ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และเชี่ยวชาญในงานวิจัยอยู่เป็น
จํานวนมาก มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก   
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการ สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
เศรษฐศาสตร์ มีกลไกในการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดยมีหน่วยงานวิจัยที่ช่วยอํานวยความ
สะดวกในการบริหารงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 2 หน่วยงาน คือ  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 4.00 4.17 4.57 4.83 5.00 5.00 4.13 4.29 4.63 4.86 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.00 3.89 3.89 4.22 4.22 - - 3.90 3.90 4.20 4.20 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.47 4.75 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.23 4.23 4.38 4.38 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก พิจารณาเพียง 2 ด้าน คือด้านกระบวนการและผลผลิต อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 และ 5.00 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสัมฤทธิผล
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ทางการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต การให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
รวมทั้งการบริการทางวิชาการ ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี  แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังมีการดําเนินการ
อยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในเกณฑ์ดี 
พิจารณาเพียง 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และ 4.22
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่างๆ  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังมีการ
ดําเนินการอยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน และตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณา
เพียง 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้าและด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ทั้งสองด้าน
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห์
สถานะทางการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผู้บริหารวางแผนและ
ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้อีกด้วย 

- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38  อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาเพียง 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก และมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และมีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
และมีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ อย่างไรก็ตามควรมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้วย  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.31 4.50 4.00 4.00 4.10 4.10 - - 4.07 4.07 4.19 4.19 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 

   2) ด้านวิชาการ 4.47 4.75 3.67 3.67 3.67 3.67 - - 3.99 3.99 4.10 4.10 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.00 4.00 4.17 4.17 - - 4.00 4.00 4.17 4.17 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.00 4.13 4.67 4.88 5.00 5.00 4.18 4.30 4.73 4.90 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 3.75 4.00 4.50 3.75 5.00 5.00 4.00 4.25 4.60 5.00 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 4.50 4.50 5.00 5.00 -   4.50 4.50 5.00 5.00 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 -   5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.21 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย4.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.17   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

 ตารางกรอกขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) สําหรับคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

    องค์ประกอบที ่1     

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 5 5 5

2 1.1 ข้อ 
3-5 

 จํานวนตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ 349 318 318

3   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 

96 96

4   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การวิจัย 

40 40

5   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

44 44

6   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

32 32

7   - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ 106 106

8    จํานวนตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปีที่
บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ 263 208 208

9   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 

55 55

10   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การวิจัย 

20 20

11   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

40 40

12   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

22 22

13   - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ 71 71

14 1.1 ข้อ 
8 

 จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ
ทั้งหมด 

ข้อ   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

15    จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ
ที่นําไปทบทวน/ปรบัปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

ข้อ   

16 สมศ. 
16.2 

  ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา 4.17 4.17

17    จํานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด 

คน na na

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ ปีการศึกษา   

    องค์ประกอบที ่2     

19 2.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา 5 6 6

20 2.1  จํานวนหลักสูตรที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา 12 12 12

21   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   5 5 5

22   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0

23   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร   5 5 5

24   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอน ทั้งแผน ก และแผน ข  
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้ง
แผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   5 5 5

25   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     

26   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

27   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     

28   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     

29   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2 2 2

30 2.1 ข้อ 
3-8 

 จํานวนหลักสูตร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปดิสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา 12 12 12

31   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 5 5

32   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0

33   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 5 5 5

34   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5

35   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   

36   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

37   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

38   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

39   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 2 2 2

40 2.1 ข้อ 
3-6 

 จํานวนหลักสูตร 
(วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา 0 0 0

41   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   

42   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

43   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 0 0 0

44   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

45   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   

46   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

47   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

48   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

49   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

50    จํานวนหลักสูตร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปีการศึกษา 12 12 12

51   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 5 5

52   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0

53   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 5 5 5

54   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5

55   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   

56   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

57   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

58   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

59   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 2 2 2
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

60    จํานวนหลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 0 0 0

61   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   

62   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

63   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 0 0 0

64   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   

65   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   

66   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

67   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

68   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

69   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

70    จํานวนหลักสูตร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร ปีการศึกษา 0 0 0

71   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   

72   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

73   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 0 0 0
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

74   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   

75   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   

76   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

77   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

78   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

79   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

80    จํานวนหลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 0 0 0

81   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   

82   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

83   -  ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทัง้หมด 

หลักสูตร 0 0 0

84   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และแผน ข
(มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   

85   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

86   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนทั้งแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   

87   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร   

88   - ระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร   

89   - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

90 2.1 ข้อ 
4-5 

 จํานวนหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์ครบทุกตัวบ่งชี้ 

หลักสูตร ปีการศึกษา   

91    จํานวนหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละปี 

หลักสูตร   

92 2.6 ข้อ 
4 

 จํานวนหลักสูตรสาขา
วิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับวิชาชพีของ
หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา 0 0 0

93   - ระดับปริญญาตรี     

94   - ระดับ ป.บัณฑิต     

95   - ระดับปริญญาโท     

96   - ระดับปริญญาเอก     

97 2.1 ข้อ 
8 

 จํานวนนิสิตปัจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (รวมนิสิต
ต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 2,945 3,439 3,642 3,014

98   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 

  1,332 1,456 1,383 1,233

99   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
พิเศษ) 

  728 901 1251 938

100   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
ปกติ) 

    

101   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
พิเศษ) 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

102   - ระดับปริญญาโท (ภาค
ปกติ) 

  161 176 156 136

103   - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคปกติ)  

  156 136

104   - ระดับปริญญาโท  แผน 
ข (ภาคปกติ) 

  0 0

105   - ระดับปริญญาโท (ภาค
พิเศษ) 

  711 882 828 684

106   - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคพิเศษ)  

  193 193

107   - ระดับปริญญาโท แผน ข 
(ภาคพิเศษ)  

  635 635

108   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
ปกติ) 

  13 12 12 10

109   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
พิเศษ) 

  12 12 13

110    จํานวนนิสิต
ต่างประเทศปัจจุบนั
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

คน ปีการศึกษา 0 0 9 9

111   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 

    

112   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
พิเศษ) 

    

113   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
ปกติ) 

    

114   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
พิเศษ) 

    

115   - ระดับปริญญาโท (ภาค
ปกติ) 

  6 6

116   - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคปกติ)  

    

117   - ระดับปริญญาโท  แผน 
ข (ภาคปกติ) 

    

118   - ระดับปริญญาโท (ภาค
พิเศษ) 

    

119   - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคพิเศษ)  

    

120   - ระดับปริญญาโท แผน ข 
(ภาคพิเศษ)  
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

121   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
ปกติ) 

  3 3

122   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
พิเศษ) 

    

123 2.1 ข้อ 
ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

FTES ปีการศึกษา 2522.79 2879.55 2612.10 2612.10

124 - ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 

  1008.71 1040.53 1049.43 1049.43

125 - ระดับปริญญาตรี (ภาค
พิเศษ) 

  485 577.53 621.44 621.44

126   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
ปกติ) 

    

127   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
พิเศษ) 

    

128   - ระดับปริญญาโท / 
เอก (ภาคปกติ) 

  195.15 172.58 161.40 161.40

129   - ระดับปริญญาโท / 
เอก (ภาคพิเศษ) 

  833.93 1088.91 779.83 779.83

130   - ระดับปริญญาโท แผน
ก (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

    

131   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
ปกติ) 

    

132   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
พิเศษ) 

    

133 สมศ. 1   จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 438 469 438 438

134  จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา 

  427 461 425 425

135    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทํา 

  240 238 274 274

136    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชพีอิสระ 

  54 5 5
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

137    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีงานทําประจาํก่อน
เข้าศึกษา 

  5 10 10

138    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  103 93 77 77

139    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

  321 327 323 323

140   - ระดับปริญญาโทที่จบ
โดยแผน ก (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

  37 37 43 43

141   - ระดับปริญญาโทที่จบ
โดยแผน ข (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

  69 290 280 280

142    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน 2 2 2 2

143    เงินเดอืนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

บาท ปีการศึกษา        
22,733.58  

13,428.82 13,244.49 13,244.49

144 สมศ. 2  จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน ปีการศึกษา   

145   -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

146   -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.79 4.17 4.17

147    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   

148   -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   

149   -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.79 4.17 4.17

150    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   

151   -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   

152   -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

153 2.2  จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ (รวมอาจารย์
ชาวต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 85 89 89 100

154    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ลาศึกษาต่อ 

  14 8 10 10

155    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

  0 0 0 0

156    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

  34 32 27.5 33

157    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

  51 57 61.5 67

158    ร้อยละของอาจารย์
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 61.73 64.04 69.10 67.00

159 2.3 
และ 
สมศ. 
14 

 จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 

คน ปีการศึกษา 38 35 42 45

160 -  จํานวนอาจารย์ประจํา 
(ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชา 
การ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0

161   -  จํานวนอาจารย์ประจํา 
(ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชา 
การ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  14 7 9.5 12

162   -  จํานวนอาจารย์ประจํา 
(ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชา 
การ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  24 28 32.5 33

163    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 26 27 26 28

164   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตรา 
จารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

165   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

  9 9 9 9

166   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

  17 18 17 19

167    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย ์

คน ปีการศึกษา 21 21 21 26

168   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0

169    -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  11 10 9 11

170   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  10 11 12 15

171    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 1

172   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0

173   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาโท 

  0 0 0 1

174   -  จํานวนอาจารย์ประจํา
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

  0 0 0 0

175    ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณี
ที่เลือกใชเ้กณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 55.29 53.93 53.00 53.00
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

176    ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลอืกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 24.70 23.60 23.60 23.60

177    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0

178    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีล่า
ศึกษาต่อ 

  0 0 0 0

179     จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีมี่วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 

  0 0 0 0

180    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีมี่วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

  0 0 0 0

181    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

  0 0 0 0

182    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีด่ํารง
ตําแหน่งอาจารย ์

  0 0 0 0

183    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีด่ํารง
ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

  0 0 0 0

184    จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่างประเทศ ที่ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  0 0 0 0

185    จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่างประเทศ ที่ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

  0 0 0 0

186 สมศ. 
14 

 ผลรวมค่าน้ําหนกั
ระดับคุณภาพอาจารย์  

คะแนน ปีการศึกษา 412 439 451.50 513.00

187 สมศ. 3 จํานวนรวมของบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์หรอื
การค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปริญญาโท) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 82 70 87 87
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

188    - ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

  72 64 76 76

189    - ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

    

190    - วารสารวิชาการ
ระดับชาติในฐานข้อมูล 
TCI 

  6 1 5 5

191    - วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ สกอ.รับรอง 

  4 4 4 4

192    - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่สกอ.รับรอง 
(ไม่รวม ISI) 

    

193    - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

  1 2 2

194 สมศ. 3  จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์
ที่เผยแพร ่(ปริญญาโท)   

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0

195   - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

    

196   - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) 
ระดับชาติ 

    

197   - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

    

198   - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

199   - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัด 
การแสดง (Performance) 
ระดับนานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ) 

    

200 สมศ. 4  จํานวนรวมของ
บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปริญญาเอก)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 1 3 5 5

201    - ประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ 

    

202    - ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

    

203    - วารสารวิชาการระดับ 
ชาติในฐานข้อมูล TCI 

    

204    - วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ สกอ.รับรอง 

  1 2 4 4

205    - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่สกอ.รับรอง 
(ไม่รวม ISI) 

    

206    - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

  1 1 1

207 2.4  ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

ข้อ ปีการศึกษา 4 4

208    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนทั้งหมด 

คน 106 115 115

209    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ 

  91 97 97

210   -  ในประเทศ   83 95 95

211   -  ต่างประเทศ   8 2 2

212    งบประมาณสําหรับ
พัฒนาอาจารย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บาท 2,465,171.81 1,072,084.00 ######

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ ปีการศึกษา 6 6
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

214 2.5 ข้อ 
1 

- จํานวนคอมพิวเตอร์ที่
จัดบริการให้นิสิต  

เคร่ือง 147 147

215   - จํานวน Notebook และ 
Mobile Device ต่างๆของ
นิสิตที่มีการลงทะ เบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เคร่ือง 5,100 5,100

216 2.5 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
มีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 3.98 4.03 4.03

217    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

  4.02 4.04 4.04

218    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ 
อาทิ งานทะเบียนนสิิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิว 
เตอร์ การบริการอนามัย 
และการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา 

  4.01 4.02 4.02

219    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการสาธารณูป 
โภคและรักษาความปลอด 
ภัยของอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ 
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

220 2.6  ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ ปีการศึกษา 7 6 6

221 2.6 ข้อ 
2 

 จํานวนหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร 12 12 12

222 2.6 ข้อ 
3 

 จํานวนหลักสูตรที่มี
รายวิชาส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้อง 
เรียนหรือจากการทําวิจัย 

  12 12 12

223 2.6 ข้อ 
4 

 จํานวนหลักสูตรที่มีการ
ให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภาย 
นอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

  12 12 12

224 2.6 ข้อ 
5 

 จํานวนผลงานวิจัย และ
หรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนของคณาจารย์ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 1 1

225    จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

  1 1

226 2.6 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอน และสิ่ง
สนับสนุนกาเรียนรู้ (เทียบ
จากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสูตร
แยกตามระดับปริญญา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 4.23 4.28 4.28

227   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
ปกติ) 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

228   - ระดับปริญญาตรี (ภาค
พิเศษ) 

    

229   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
ปกติ) 

    

230   - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาค
พิเศษ) 

    

231   - ระดับปริญญาโท (ภาค
ปกติ) 

    

232   - ระดับปริญญาโท (ภาค
พิเศษ) 

    

233   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
ปกติ) 

    

234   - ระดับปริญญาเอก (ภาค
พิเศษ) 

    

235 2.7  ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ ปีการศึกษา 6 6

236 2.8  ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5

237 2.8 ข้อ 
3 

 จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการ   

238 2.8 ข้อ 
4 

 จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งชี้   

239    จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่บรรลุ
เป้าหมาย 

    

240 2.8 ข้อ 
5 

 จํานวนนิสิตท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

คน 1 1
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

241    จํานวนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนิสิตท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

กิจกรรม 10 1 1

    องค์ประกอบที ่3     

242 3.1  ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 6 4 7

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

 จํานวนกิจกรรมการให้
คําปรึกษาและการ
จัดบริการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา 0 0 0

244 - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

    

245   - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

    

246   - จํานวนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

    

247   - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

    

248   - จํานวนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

    

249 3.1 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

250   -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  

251   -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการข้อมูลข่าว 
สารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

252   -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต 

 

  

253   -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

  

254   -  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า 

  

255 3.2  ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 4 5 6

256 3.2 ข้อ 
3 

 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมี
การนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ แยก
ตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม ปีการศึกษา 0 0 0

257   - จํานวนกิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

    

258   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

    

259   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

    

260   - จํานวนกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    

261   -  จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    

262    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการนิสิต  

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

263   -  ผลการประเมินกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ 

  

264   -  ผลการประเมินกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

265   -  ผลการประเมินกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

    

266   -  ผลการประเมินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    

267   -  ผลการประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

268 3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 3 3 3

    องค์ประกอบที ่4     

269 4.1  จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เป็นนักวจัิย
ทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 2 2 2 2

270    จํานวนนักวิจัยที่ลา
ศึกษาต่อ 

  0 0 0 0

271 4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา 6 5 7

272 4.1 ข้อ 
3 

 จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คน ปีการศึกษา 91 91 91

273    จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

  91 91 91

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

 จํานวนเงนิสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

บาท ปีงบประมาณ 41,120,140.54 46,374,474.43 34,172,710.14 34,172,710.14

275 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลัย 

  4,730,126.10 2,540,000.00 4,180,000.00 4,180,000.00

276   * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุน
ส่วนตัว 

  0 200,000.00 3,915,000.00 3,915,000.00

277   * จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

   4,730,126.10 2,340,000.00 265,000.00 265,000.00
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

278   - จํานวนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  
 

 
36,390,014.44 

43,834,474.43 29,992,710.14 29,992,710.14

279    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ได้รับทุนวิจัยทัง้ภายใน
และ/หรือภายนอก (ไม่นับ
ซ้ํา) 

คน ปีการศึกษา 53 44 53 53

280 4.2  ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา 4 5 5

281 4.2  จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

51 42 54 54

282 4.2 ข้อ 
1 

 จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ชื่อเรื่อง 25 37 33 33

283 4.2 ข้อ 
4 

 จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อเรื่อง  37 35 35

284 4.2 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง 0 1 1

285    จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  

  0 0 0

286    จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่จด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ 

  0 0

287 สมศ. 5  จํานวนรวมของ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

24 37 33 33
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

288   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

  3 12 5 5

289   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

    

290   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 

  15 16 13 13

291   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 

  5 7 10 10

292   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ 
สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI) 

    

293   - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล ISI 

  1 2 5 5

294 สมศ. 5 จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0

295   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
จัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

    

296   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
จัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) 
ระดับชาติ 

    

 



 50 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

297   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
จัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

    

298   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
จัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

    

299   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
จัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ) 

    

300 สมศ. 6  จํานวนรวมของ
ผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

1 7 17 17

301   -  จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ 

  1 3 3 3

302   -  จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

  - 2 6 6

303   - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

  - 2 8 8

304   - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

  - - - -
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

305 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0

306   -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  - - - -

307   -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

  - - - -

308   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

  - - - -

309   - จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

  - - - -

310 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงาน
วิชาการ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

15 14 36 36

311   - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวิจัย) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

  14 10 18 18

312   - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวิจัย) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

  1 4 7 7

313   - ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7 7

314   - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

  4 4

 



 52 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

315    จํานวนบทความวิจัยที่
ได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

31 14 6 6

316    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปีการศึกษา 33 54 29 29

317   - ในประเทศ   13 32 11 11

318   - ต่างประเทศ   20 22 18 18

    องค์ประกอบที ่5     

319 5.1  ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5

320 5.1  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

โครงการ 32 25 25

321 5.1 ข้อ 
2 

-  จํานวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
เรียนการสอน 

  10 2 2

322 5.1 ข้อ 
3 

-  จํานวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
วิจัย 

  2 2 2

323 5.1 ข้อ 
4 

-  จํานวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

  5 2 2

324   -  จํานวนโครงการทาง
วิชาการที่ใช้กับการขยาย
ผลสู่การปรับปรุงรายวิชา 

  1   

325   -  จํานวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
ขยายผลสู่การเปิด
รายวิชาใหม่ 

  1 1

326   - จํานวนโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
ขยายผลที่ใช้กับการต่อ
ยอดสู่หนังสือหรอืตํารา 

    

327 5.2  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ปีการศึกษา 4 5
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

328 5.2 ข้อ 
1 

 โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการสํารวจความพึง
พอใจ 

โครงการ ปีการศึกษา 14 13 13

329 5.2 ข้อ 
2 

 โครงการบริการวิชาการ
ที่มีความร่วมมือด้านบริการ 
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

โครงการ ปีการศึกษา 8 8

330    ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 4.00 3.88 3.88

331    จํานวนอาจารย์ประจําที่
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

คน ปีการศึกษา 32 31 31

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

ข้อ ปีการศึกษา 4 4

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1  

ข้อ ปีการศึกษา   

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 

ข้อ ปีการศึกษา 1 1

    องค์ประกอบที ่6     

335 6.1 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา 4 5 6

336 6.1  จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

337 6.1 ข้อ 
2 

 จํานวนโครงการที่มี
การบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา   

338   -  บูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน 

    

339   -  บูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมนิสิต 

    

340   -  บูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

    

341 6.1 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา   

342   -  ระดับชาติ     

343   -  ระดับภูมิภาค     

344   -  ระดับนานาชาติ     

345 6.1 ข้อ 
6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการอ้างอิง
เป็นที่ยอมรับ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา   

346   -  ระดับชาติ     

347   -  ระดับภูมิภาค     

348   -  ระดับนานาชาติ     

349 สมศ. 10  การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ข้อ ปีการศึกษา 4 4

350 สมศ. 11  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5

    องค์ประกอบที ่7     

351 7.1  ภาวะผู้นําของคณะ 
กรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ ปีการศึกษา 5 7 6

352   -  จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งคณะ 

คร้ัง 3 3

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ ปีการศึกษา 4 4 4
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ ปีการศึกษา 3 5

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 5 6 6

356 7.4 ข้อ 
2 

-  จํานวนความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

เรื่อง 3 3

357   -  จํานวนความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของคณะ ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

    

358   -  จํานวนความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

    

359   -  จํานวนความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

  1 1

360   -  จํานวนความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

    

361   -  จํานวนความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 
ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

    

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่คณะ 
กรรมการประจําคณะ
แต่งตั้ง 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 3.21 3.39 3.39

    องค์ประกอบที ่8     

363 8.1  ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 7

364    รายรับทั้งหมดของ
หน่วยงาน  

บาท 271,124,384.00 231,581,923.35 231,581,923.35

365   -  เงินงบประมาณ   35,280,000.00 31,747,300.00 31,747,300.00

366   -  เงินรายได้   235,844,384.00 199,834,623.35 199,834,623.35

367    รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

  1,051,487.00 8,540,765.54 8,540,765.54
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

368    งบดําเนินการทั้งหมด 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ และที่ดิน 

  198,761,791.28 73,244,701.33 73,244,701.33

369    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน  

  190,678,615.73 200,188,752.17 200,188,752.17

370    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคา 

  198,761,791.28 73,244,701.33 73,244,701.33

371    เงินเหลือจ่ายสุทธิ   110,583,691.40 231,426,189.00  231,426,189.00 

372    สินทรัพย์ถาวร    7,984,666.50 21,823,767.56    21,823,767.56 

    องค์ประกอบที ่9     

373 9.1  มีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา 6 7 8

374 9.1 ข้อ 
3 

 จํานวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 0 2 2

375 9.1 ข้อ 
5 

 จํานวนโครงการปรับ 
ปรุงการดําเนินงานที่ใช้ผล
จากการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า 

โครงการ ปีการศึกษา   

376    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้   

377    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของคณะ ที่มีผล
การดําเนินงานพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

ตัวบ่งชี้   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ

2551 2552 2553 2553

378 9.1 ข้อ 
9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา 1 1 1

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา 4.27 4.12 4.12
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 


