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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 3 คน บุคลากร จ านวน 3 คน นิสิต 
จ านวน 3 คน และศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 

  คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.79 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.0
0 

- - 4.00 - 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 0.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑติ  

2.16 2.16 4.25 4.25 - 4.25 4.2
5 

- 5.
00 

1.61 5.00 1.60 3.56 3.56 1.61 3.56 3.56 1.60 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุ

ง 

ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 4.00 4.50 - 4.33 5.0
0 

- - - - - 4.00 4.50 - 4.33 5.00 - ดี ดี - ดี ดี
มาก 

- 

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

1.51 2.51 3.00 3.00 - 3.00 3.0
0 

- - 2.16 - 0.00 2.50 2.50 2.16 2.84 2.84 0.00 ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 

พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 3.00 3.00 - 3.00 3.0
0 

- - 1.50 - 0.00 3.00 3.00 1.50 3.00 3.00 0.00 พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.0
0 

0.00 - 4.00 - 0.00 4.00 4.00 4.50 4.00 4.00 0.00 ดี ดี ดี ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.75 4.75 - 4.75 4.7
5 

- - 3.62 - 0.00 4.75 4.75 3.62 4.75 4.75 0.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

- 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.0
0 

- - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

- 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.0
0 

- - 0.00 - 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 ดี ดี - ดี ดี - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.00 2.25 4.11 4.17 5.00 4.16 4.2
2 

0.0
0 

5.
00 

2.08 5.00 0.57 3.79 3.83 2.28 3.87 3.91 0.53       

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับป
รุง 

ต้อง
ปรับป
รุง 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ดี
มา
ก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ด ี ด ี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 
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  ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. ผลการด าเนินงานที่แสดงถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารท าได้ดีครบถ้วนตามเป้าหมาย 
2. คณะมีการก าหนดบทบาทของบุคลากรให้สร้างมนุษยสัมพันธ์และเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจน 
3. คณะมีศักยภาพในการหารายได้จากหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดภาระงานสอนของคณาจารย์ให้เหมาะสมเพ่ือให้มีโอกาสสร้างผลงานด้านการวิจัยและ
วิชาการ 

2. ควรให้มีการประชุมทีมงานชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีรายงานการประชุมเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

3. ควรเพ่ิมจ านวนงานวิจัยและงบประมาณในการท าวิจัย เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้สู่
ระดับนานาชาติ 

4. ควรให้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจบุคลากรในการท างานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรจัดท าแผนการด าเนินงานแยกตามพันธกิจหลักให้ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการติดตาม 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการด าเนินงานแยกตามประเภทแผนให้ชัดเจน 

2. การก าหนดตัวชี้วัดโครงการต่างๆ โดยที่คณะก าหนดตัวชี้วัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่นั้น 
ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. คณะมีศักยภาพในการเปิดหลักสูตรเพ่ิม รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้คณะจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา 
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2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้อาจารย์ที่สอนรายวิชาพ้ืนฐาน/หมวดศึกษาทั่วไป เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของนิสิตปี 1 ทั้งหมด และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรงสาขาวิชาเอกดูแลนิสิตใน
สาขาวิชาในปีถัดไป 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต ได้คะแนน 3.56 อยู่ในเกณฑ์ดี 
2. ด้านการวิจัย ได้คะแนน 2.84 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้คะแนน 3.00  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน 4.00  อยู่ในเกณฑ์ดี 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

-  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปกีารศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 11 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 10 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินงาน 1 กิจกรรม  
ได้แก่ 

1. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนให้เป็นเรื่อง
เดียวกันเพ่ือลดภาระงานของอาจารย์ เนื่องจาก ยังไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถฝึกอบรม
ให้แก่คณาจารย์ตามที่ได้วางแผนไว้ได้ 

หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ผลจากการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552  
คณะกรรมการฯ ประจ าปีการศึกษา 2553 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า  
ในข้อที่ 5 ควรสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์ 

คณะมีการแก้ไขปรับปรุง โดยจัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติด้านการวิจัย 1 โครงการ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ คือ ควรจัดท าแผนพัฒนางานวิจัยให้เป็นรูปธรรม โดย

ก าหนดให้มีชิ้นงานวิจัยเพ่ิมข้ึนและงบประมาณของการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นค่าร้อยละ 
 

ในข้อที่ 8 ควรสร้างระบบแรงจูงใจในการท างานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

คณะมีการแก้ไขปรับปรุง โดยมีประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย 
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2554 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ คือ ควรก าหนดให้มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัย โดย
มีค่าตอบแทนชิ้นงานวิจัยตามประเภทของงานวิจัย เช่น การวิจัยในชั้นเรียน มีค่าตอบแทน..............บาท  และ 
วิจัยองค์ความรู้ มีค่าตอบแทนนักวิจัย ..................บาท  เป็นต้น 
 
ในข้อที่ 11 ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนให้เป็นเรื่อง
เดียวกันเพื่อลดภาระงานของอาจารย์ 

ซ่ึงคณะยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ คือ เห็นควรกระตุ้นคณาจารย์ให้เร่งสร้างความเชื่อมโยง

ดังกล่าว เช่น งานบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าอย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ถือว่า
เป็นความต้องการของชุมชน อาจน ามาจัดท าวิจัยการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวโยงกับกิจกรรม เพื่อให้มีข้อค้นพบใหม่ 
หรือเพ่ิมเติมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้ดีขึ้น ถือเป็นนวัตกรรม หรือ Best Practice และสามารถน ามา
พัฒนางานบริการวิชาการให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ทั้งยังแสดงถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เพ่ือ
น าไปพัฒนางานบริการวิชาการต่อไปอีก 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 6 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 19-20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะ
วิทยาการจัดการ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.20 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.24 อยู่ในเกณฑดี์ (คะแนนเต็ม 3) 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการด าเนินงานใน
การประเมินฯ ณ ห้องประชุม 10103 คณะวิทยาการจัดการ 
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เวลา 09.30 – 09.45 น. ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 

เวลา 09.45 – 10.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 ณ ห้องประชุม 10103   

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้อง English Society 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้อง English Society กลุ่มละ 30-45 นาที 

 กลุ่มท่ี 1 นิสิต จ านวน 3 คน 

 กลุ่มท่ี 2 อาจารย์ จ านวน 3 คน 

 กลุ่มท่ี 3 ศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 

 กลุ่มท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 

เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้อง English Society 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวาจาเบื้องต้นให้
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการรับทราบ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาการจัดการ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
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คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 
อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ด ี 
 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.16 อยู่ในเกณฑ์ดี และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คระ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.0
0 

5.0
0 

- 5.0
0 

5.0
0 

- - 4.00 - 0.00 5.0
0 

5.0
0 

4.00 5.0
0 

5.0
0 

0.0
0 

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑติ  

2.16 2.16 4.2
5 

4.2
5 

- 4.2
5 

4.2
5 

- 5.0
0 

1.61 5.0
0 

1.60 3.5
6 

3.5
6 

1.61 3.5
6 

3.5
6 

1.6
0 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 4.0
0 

4.5
0 

- 4.3
3 

5.0
0 

- - - - - 4.0
0 

4.5
0 

- 4.3
3 

5.0
0 

- 

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

1.51 2.51 3.0
0 

3.0
0 

- 3.0
0 

3.0
0 

- - 2.16 - 0.00 2.5
0 

2.5
0 

2.16 2.8
4 

2.8
4 

0.0
0 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 3.0
0 

3.0
0 

- 3.0
0 

3.0
0 

- - 1.50 - 0.00 3.0
0 

3.0
0 

1.50 3.0
0 

3.0
0 

0.0
0 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คระ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.0
0 

4.0
0 

5.00 4.0
0 

4.0
0 

0.00 - 4.00 - 0.00 4.0
0 

4.0
0 

4.50 4.0
0 

4.0
0 

0.0
0 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 4.7
5 

4.7
5 

- 4.7
5 

4.7
5 

- - 3.62 - 0.00 4.7
5 

4.7
5 

3.62 4.7
5 

4.7
5 

0.0
0 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.0
0 

5.0
0 

- 5.0
0 

5.0
0 

- - - - - 5.0
0 

5.0
0 

- 5.0
0 

5.0
0 

- 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.0
0 

4.0
0 

- 4.0
0 

4.0
0 

- - 0.00 - 0.00 4.0
0 

4.0
0 

0.00 4.0
0 

4.0
0 

0.0
0 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.00 2.25 4.1
1 

4.1
7 

5.00 4.1
6 

4.2
2 

0.00 5.0
0 

2.08 5.0
0 

0.57 3.7
9 

3.8
3 

2.28 3.8
7 

3.9
1 

0.5
3 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับป
รุง 

ดี ด ี ดี
มาก 

ด ี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ด ี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

    กรรมการ   กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     2.73 3.83 3.91 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     2.74 3.79 3.87 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้             4.000 5.000 5.000 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8     4.000 5.000 5.000 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑติ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้       1.931 3.561 3.561 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 6 5 5     4.000 4.000 4.000 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

8 17.391 9 17.822 9 17.822     1.449 1.485 1.485 

46 50.5 50.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

17.391 16.337 16.337     5.000 5.000 5.000 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

    กรรมการ   กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

0 0.000 0 0.000 0 0.000     0.000 0.000 0.000 

46 50.5 50.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0.000 0.000 0.000     0.000 0.000 0.000 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 5 5 5     4.000 4.000 4.000 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 0 7 7     0.000 5.000 5.000 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 3 7 7     2.000 5.000 5.000 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 0 5 5     0.000 4.000 4.000 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

    กรรมการ   กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ดั
ให้กับนิสิต 

ข้อ 4 5 5     4.000 5.000 5.000 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานิสิต       3.667 4.000 4.333 

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 8 7 7     5.000 5.000 5.000 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 4 5 6     3.000 4.000 5.000 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 3 3 3     3.000 3.000 3.000 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้       3.469 2.503 2.838 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 5 5     4.000 3.000 3.000 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 2 3 3     2.000 3.000 3.000 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

    กรรมการ   กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 2,775,711.00 66,088.36 1,120,296.00 22,632.24 1,865,654.00 37,689.98     4.406 1.509 2.513 

42.00 49.50 49.50 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้       1.500 3.000 3.000 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 3 2 2     3.000 2.000 2.000 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 0 4 4     0.000 4.000 4.000 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้       3.000 4.000 4.000 

6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 4 4     3.000 4.000 4.000 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       3.000 4.750 4.750 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดบั
ของคณะ 

ข้อ 5 7 7     3.000 5.000 5.000 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

    กรรมการ   กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 4 4     5.000 4.000 4.000 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 0 5 5     0.000 5.000 5.000 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6     4.000 5.000 5.000 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.000 5.000 5.000 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7     5.000 5.000 5.000 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ       2.000 4.000 4.000 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 3 8 8     2.000 4.000 4.000 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงาน
ก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. คณะมีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. คณะมีการก าหนดบทบาทของบุคลากรให้สร้างมนุษยสัมพันธ์และเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม ซ่ึง

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะอย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดให้มีการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุม 4 ปี (2554-

2557) เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา การวัดผล
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การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน
ตนเอง เท่ากับ 3.56 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.56 อยู่ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความรู้ มีความตั้งใจในการท างานและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 
2. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านวิชาชีพมีความ

เข้มแข็ง 
3. มีหลักจรรยาบรรณของคณะที่ประกาศไว้ชัดเจน 
4. มีการสอนที่สอดแทรกจริยธรรมโดยการประกาศเชิญชวนให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบและรักษา

วัฒนธรรมการไหว้ ซึ่งสามารถประเมินเชิงประจักษ์ได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบระบบการติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการน าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้(2.4) และน าผลไปปรับปรุงการพัฒนาด้านวิชาการ(2.7) 
2. คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้มีผลงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการมีจ านวนน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบกลไกการติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการน าความรู้

และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้(2.4) และน าผลไปปรับปรุงการพัฒนาด้านวิชาการ(2.7) 
2. ควรมีกลไกเพ่ือช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถท าผลงานวิชาการร่วมกันเป็นทีม โดยไม่เสียเวลาการ

สอนมากนัก เช่น ร่วมกันเขียนบทความวิชาการ 
3. ควรค านึงถึงการพัฒนาอาจารย์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตในที่ปรึกษา 

และเทคนิคการให้ค าปรึกษานิสิตข้ามสาขาวิชา 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมเพ่ือให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ 2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่
ด าเนินการโดยองค์กรนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
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ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 
4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.33 อยู่ระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. คณะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินการพัฒนานิสิตยังขาดการประชุมหารือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ไม่พบหลักฐานการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการจากผลการประเมินแผนพัฒนานิสิต 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิตอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2. ควรมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ค านึงถึงระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ เกิดประโยชน์ มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการ
จัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 2.50 อยู่ระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 2.84 อยู่ระดับพอใช้  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมุ่งม่ันพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากรในการให้เงินทุนสนับสนุนและการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มจ านวนงานวิจัยและงบประมาณในการท าวิจัย 
2. ควรเพิ่มประเภทหรือลักษณะของงานวิจัย เช่น วิจัยองค์ความรู้แบบงานวิจัยเดี่ยว การวิจัยเป็นชุด

โครงการที่มี Theme เดียวกัน เช่น ด้านการบริหารจัดการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก 

3. คณะก าหนดแผนให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 โดยก าหนดเป้าหมายเพียงปีละ 1 
โครงการ เห็นควรให้เพิ่มจ านวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพราะเป็นงานวิจัยช่วงสั้นๆ และเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าแผนพัฒนางานวิจัยโดยความเห็นชอบและความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ทุกหลักสูตร 
2. ก าหนดเป้าหมายงานวิจัยและงบประมาณในการท าวิจัยให้เพ่ิมข้ึน  
3.  พิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ที่ประสงค์จะท างานวิจัยให้ลดลง โดยมีแรงจูงใจจากงานวิจัยมา

ทดแทน 
4. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากชุมชนหรือผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และผลจาก

งานวิจัยจะน าไปสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือผู้ประกอบการได้ด้วย 
5. ควรให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
6. ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือช่วยในการท างานวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
7. คณะควรให้อาจารย์กรอกข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ มก. (สวพ.มก. www.rdi.ku.ac.th)  เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลกลางในการตรวจสอบและเป็นผลงานใน
ภาพรวมของคณะ/มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบ.
ต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง นอกจากนี้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้ านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผล
การประเมินตนเอง เท่ากับ 3.00 อยู่ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 อยู่
ระดับพอใช้  

http://www.rdi.ku.ac.th/
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีกระบวนการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมท่ีดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีจุดเด่นแสดงถึงศักยภาพของคณะที่สามารถจัดท าบริการวิชาการให้กับหน่วยราชการ เช่น 

“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” อย่างต่อเนื่อง เห็นควรท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีข้อ
ค้นพบ/นวัตกรรมที่จะน ามาเสริมคุณภาพของการบริการวิชาการและท าให้เกิดการบูรณาการของงานบริการ
วิชาการกับการวิจัย 

2. การเขียนโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรสื่อให้
ชัดเจนว่าได้มีการน าความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การผลิต และการส่งเสริมการขายให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจน 

3. คณะควรรวบรวมงานด้านบริการวิชาการมาพัฒนาแนวทางเผยแพร่ประโยชน์/ความรู้ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ดูแล KM ของคณะ เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และเผยแพร่แก่สาธารณชนทาง 
website คณะหรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและ
ธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน
ตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 

-  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะรวมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนงานประจ าปี ท าให้มองภาพรวมของพันธกิจด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ชัดเจน 
2. คณะยังไม่มีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรมีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม เพ่ือน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มี
ผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.75 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.75 อยู่
ระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผลการด าเนินงานที่แสดงถึงภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับท าได้ดี

ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้นั้น ควรใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางให้ผู้สนใจเข้าแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลมาแสดงเท่านั้น 
2. ควรน าความรู้จากโครงการ KM มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน ามาเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

ตลอดจนสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน
ตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีศักยภาพในการหารายได้จากหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรให้ครอบคลุมทั้งโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษและโครงการ

ปริญญาโทภาคพิเศษ และครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกพันธกิจ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
วิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการ
จัดการ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 
อยู่ระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพโดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิจัยสถาบันหรือสร้างกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 2.00 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.00 2.25 4.18 4.25 5.00 4.24 4.31 0.00 - 2.09 - 0.00 3.76 3.80 2.46 3.86 3.90 0.00 

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศกึษา 

- - 4.71 4.71 - 4.71 4.71 - - 3.62 - 0.00 4.71 4.71 3.62 4.71 4.71 0.00 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศกึษา  

2.00 2.25 3.80 3.89 5.00 3.90 4.00 0.00 - 1.84 - 0.00 3.29 3.31 1.72 3.43 3.46 0.00 

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- - 3.50 3.50 - 3.50 3.50 - - 2.16 - 0.00 3.50 3.50 2.16 3.50 3.50 0.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 
(สกอ.) 

2.00 2.25 4.11 4.17 5.00 4.16 4.22 0.00 5.00 2.08 5.00 0.57 3.79 3.83 2.28 3.87 3.91 0.53 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับป

รุง 

ด ี ด ี ดีมาก ด ี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี
มาก 

ต้อง
ปรับป

รุง
เร่งด่ว

น 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี ด ี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.86 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 อยู่ใน
เกณฑพ์อใช้ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.50 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. 

1. ด้านนิสติและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- - 3.86 4.00 - 4.00 4.17  5.00 1.83 5.00 1.33 4.00 4.14 1.83 4.13 4.29 1.33 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.33 4.33 5.00 4.33 4.33 0.00 - 2.91 - 0.00 4.40 4.40 3.32 4.40 4.40 0.00 

3. ด้านการเงนิ 1.51 2.51 5.00 5.00 - 5.00 5.00  - - - - 3.25 3.25 - 3.76 3.76 - 

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

0.74 0.74 3.50 3.50 - 3.50 3.50  - 1.63 - 0.00 2.12 2.12 1.63 2.12 2.12 0.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของทุก
มุมมอง 

2.00 2.25 4.11 4.17 5.00 4.16 4.22 0.00 5.00 2.08 5.00 0.57 3.79 3.83 2.28 3.87 3.91 0.53 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับป

รุง 

ต้อง
ปรับป

รุง 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี ต้อง
ปรับป

รุง
เร่งด่ว

น 

ดีมาก ต้อง
ปรับป

รุง 

ดีมาก ต้อง
ปรับ
ปรุง

เร่งด่ว
น 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับป

รุง
เร่งด่ว

น 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดี  
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่ในเกณฑ์ด ี
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.12 อยู่

ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 3.87 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

2.16 2.16 4.60 4.60 - 4.60 4.60 - - 1.92 - 0.00 4.04 4.04 1.92 4.04 4.04 0.00 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 

   2) ด้านวิชาการ 0.74 0.74 4.33 4.33 - 4.33 4.33 - - 0.04 - 0.00 2.90 2.90 0.04 2.90 2.90 0.00 

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

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.67 4.67 - 4.67 4.67 - - 2.54 - 0.00 4.67 4.67 2.54 4.67 4.67 0.00 

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.51 2.51 3.56 3.63 5.00 3.67 3.75 0.00 5.00 2.15 5.00 0.80 3.50 3.55 2.41 3.68 3.75 0.73 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.00 4.33 - 4.25 3.50 - 5.00 2.00 5.00 2.00 4.20 4.50 2.00 4.40 4.75 2.00 

   2) ด้านการวิจยั 1.51 2.51 3.00 3.00 - 3.00 3.00 - - 2.16 - 0.00 2.50 2.50 2.16 2.84 2.84 0.00 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 - - 1.50   0.00 3.00 3.00 1.50 3.00 3.00 0.00 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 0.00 - 4.00   0.00 4.00 4.00 4.50 4.00 4.00 0.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชีข้องทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.00 2.25 4.11 4.17 5.00 4.16 4.00 0.00 5.00 2.08 5.00 0.57 3.79 3.83 2.28 3.87 3.91 0.53 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรั
บป
รุง 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ดี
มา
ก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ดี
มา
ก 

ต้อง
ปรับ
ปรุง
เร่งด่
วน 

ดี ดี ต้อง
ปรั
บป
รุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับปรุ

ง
เร่งด่วน 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.40 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
สัมภาษณ์กลุ่มนิสิต ได้ข้อมูลดังนี้ 

- นิสิตได้มีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพ โดยในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรับ
น้อง สอนน้องร้องเพลง จะมีการวางแผนการจัดกิจกรรม การประเมินผล และสรุปโครงการ/
กิจกรรมทุกครั้ง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคอยช่วยดูแล 

- ความประทับใจในคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะมีความรู้สึกอบอุ่น 
บรรยากาศเป็นกันเอง ความมีวินัย วัฒนธรรมพี่สอนน้อง การมีสัมมาคารวะและการไหว้ผู้ที่อาวุโส
กว่า 

- การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความสะดวก และพักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย 
- การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน สามารถเข้าพบได้สะดวกและ

หลายช่องทาง เช่น การขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ หรือ การส่งค าถามสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์/เว็บบอร์ด 

- การฝึกงาน ในหลักสูตรของบางสาขามีการฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อน โดยจะมีอาจารย์รับผิดชอบดูแล
ด้านนี้โดยเฉพาะ และให้ความช่วยเหลือและช่วยแนะน าสถานที่ให้นิสิตด้วย 

- การพัฒนาบุคลิกภาพ คณะมีการจัดอบรมเรื่อง การแต่งกาย/แต่งหน้า การรับประทานอาหาร 
- คณะมีการอ านวยความสะดวกในการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เช่น การสอบ TOEIC และใน

สาขาการโรงแรม จะมีการจัดสอบภาษาก่อนไปฝึกงาน 
- ด้านเทคโนโลยี คณะมีการจัดสอบตามหลักสูตรอยู่แล้ว และมีการพัฒนาส่งเสริมให้นิสิต เช่น จัด

อบรม Word Excel PowerPoint 
- ผลงานเด่นของสโมสรนิสิต ได้แก่ จัดประชุมเชียร์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน โครงการท าดีเพ่ือพ่อ/แม่ 
- เว็บไซต์คณะใช้งานง่ายและมีข้อมูลหลากหลาย เช่น หลักสูตร การถาม/ตอบ ตามรายวิชา 
- ถ้าให้นิสิตเลือกเรียนอีกครั้ง ก็คิดว่าจะเข้ามาเรียนที่นี่อีก เนื่องจาก ชอบและพอใจ 
ข้อเสนอแนะ 
- ภาษาอังกฤษ/ภาษาอ่ืนๆ มีการจัดอบรมแต่ยังมีน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะแฝงอยู่ในวิชาเรียน โดยอาจารย์

จะใช้เอกสาร/สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 
- คุณภาพภาษาอังกฤษยังน้อย นิสิตอยากให้มีการเตรียมพร้อมด้านภาษามากข้ึนกว่านี้ อยากให้คณะ

มีการจัดอบรม ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ อยากให้มีเสรีในการเลือกเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น และอยากให้คณะมีทุนสนับสนุนพัฒนาด้านนี้มากข้ึน 

- สิ่งที่อยากขอเพ่ิมเติมคือ  
1) ห้องเรียน ซึ่งบางรายวิชาขนาดของห้องเรียนไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าเรียน(ไม่พอนั่ง)   
2) โรงแรมในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง 
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สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ ได้ข้อมูลดังนี้ 
- อาจารย์ได้ท างานวิจัยน้อย เนื่องจากบางท่านติดภาระกิจอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานหลักสูตร 

(มคอ.) งานสอน งานเขียนหนังสือ 
- อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร มีการน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ทั้งยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
- อาจารย์บางท่านยังไม่มีแผนในการท าวิจัย เพราะยังสนใจในการเขียนหนังสือมากกว่า 
- สิ่งที่จะจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัย ได้แก่ การกระตุ้นจากคณะให้มากกว่านี้ การให้เงินสนับสนุนการท า

วิจัยที่เหมาะสมและสามารถสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์อยากท าวิจัยมากขึ้น 
- การรับนิสิตของคณะ มีทั้งระบบแอดมิชชั้น รับตรงภาคตะวันออก และโควต้าต่างๆ 
- นิสิตแลกเปลี่ยนของคณะยังไม่มี แต่มีการเปิดวิชาเลือกให้นิสิตโดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน

โดยตรง และคณะยังมีการวางแผนเปิดหลักสูตรนานาชาติที่จะต้องมีการวัดคะแนนด้านภาษาก่อน
รับเข้าศึกษา  

- ด้านการให้บริการวิชาการของคณะ มีอาจารย์ถูกรับเชิญไปอบรมให้หน่วยงานภายนอก 
- จุดเด่นที่ประทับใจในการท างานที่นี่คือ การให้ความร่วมมือของนิสิต บรรยากาศการอยู่ร่วมกัน การ

เดินทาง การได้รางวัลระดับประเทศของนิสิต ซึ่งคณะมีส่วนผลักดันและส่งเสริม ความใกล้ชิด
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมีเว็บไซต์ มีฐานข้อมูลนิสิต มีเว็บบอร์ด ซึ่งนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาได้อย่างสะดวก ทั้งการมาขอพบที่ห้องพัก และการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ แต่ส่วนใหญ่
นิสิตจะขอพบอาจารย์ในสาขามากกว่าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะสนิทและรู้จักคุ้นเคยมากกว่า 

 

สัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ได้ข้อมูลดังนี้ 
- บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน 
- มีความพึงพอใจในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ 

 

สัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่า ได้ข้อมูลดังนี้ 
- มีความภูมิใจที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยนี้ 
- ได้ใช้ความรู้ที่เรียนหลายวิชาในการประกอบอาชีพปัจจุบัน 
- น่าจะเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับการตลาด online 
- บางวิชาไม่น่าจะต้องเรียน เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- อาจารย์หลายท่านยังคงให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม้ลูกศิษย์จะจบไปแล้ว 
- ควรจัดให้มีวิชาเรียนที่เก่ียวกับจริยธรรมเป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร 
- สมัยก่อนมีจ านวนนิสิตน้อย ท าให้การเข้าพบอาจารย์สะดวก อาจารย์มีเวลาให้นิสิตมากกว่าปัจจุบัน 
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