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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการจํานวน 11 คน อาจารย์จํานวน 8 คน บุคลากรจํานวน     
3 คน และนิสิตจํานวน 10 คน 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 
ได้คุณภาพระดับดี และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 
จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.72 4.50 4.50 4.50 5.00 2.59 3.08 3.90 3.90 2.59 3.46

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

2.31 5.00 5.00 5.00 - 0.83 0.83 4.10 4.10 0.83 2.47

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.14 4.14 4.00 4.00 4.14 4.03

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.24 4.24 4.00 4.00 4.24 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.62 4.58 4.56 4.56 5.00 3.17 3.56 4.27 4.24 3.17 3.84
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้ ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มีจํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นคณะควรมีแนวทางการให้ทุนบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อให้
กลับมาเป็นอาจารย์ของคณะในอนาคต 
 2. อาจารย์ของคณะมีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก ดังนั้นคณะควรมีการ
ส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ที่ถึงกําหนดเวลา และควรมีระบบการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุม 
รวมถึงมีการวิเคราะห์สาเหตุของการไม่สัมฤทธิผลของแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
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 3. กระบวนการจัดการความรู้ของคณะยังไม่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาใช้
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ดังนั้นคณะควรกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ตามประเด็นที่กําหนด 
  
ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 พบว่า    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็น
อย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 จํานวน 16 โครงการ/
กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 14 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้
ดําเนินงาน 1 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ การจัดทําวิจัยแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตของคณะ เนื่องจากงบประมาณการวิจัยของคณะฯ มีอยู่
อย่างจํากัด ประกอบกับฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทําแผนงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2554 แล้ว จึงชะลอโครงการวิจัยแนวทางสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตของคณะจนกว่าจะมี
งบประมาณสนับสนุนทุนเพื่อดําเนินงาน 

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในครั้งที่ 9 รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2554) ที่ไปดําเนินการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พบว่า มีผลการ
ดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้นั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.32 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ      
ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการดําเนินงาน 23 ตัวบ่งชี้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) กําหนด โดยผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน 4.29 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ให้คะแนน 4.16 อยู่ในเกณฑ์ดี 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  ปีการศึกษา 2554 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
วันที่ 3 - 4  กรกฎาคม  พ.ศ.2555 

ณ ห้องสว่างแดนดิน  ชั้น 2  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………… 

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
     - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
     - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของคณะ 
                    (บริการอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 10.30 - 11.00 น.  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
เวลา 11.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการ) 
     - กลุ่มอาจารย์ จํานวน 8 คน 
     - กลุ่มนิสิตคละชั้นปี  สาขาละ 2 คน /สโมสรนิสิตคณะ 2 คน รวมจํานวน 10 คน 
     - กลุ่มบุคลากร จํานวน 3 คน 
เวลา 15.00 - 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
     (บริการอาหารว่างในห้อง) 
 
วันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 08.30 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือและสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 14.00 - 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 
     - เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ 
     - ผู้บริหารและบุคลากรของคณะแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

*********************** 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 
ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 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 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.27 ได้คุณภาพระดับดี และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.24 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.72 4.50 4.50 4.50 5.00 2.59 3.08 3.90 3.90 2.59 3.46

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

2.31 5.00 5.00 5.00 - 0.83 0.83 4.10 4.10 0.83 2.47

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.14 4.14 4.00 4.00 4.14 4.03

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.24 4.24 4.00 4.00 4.24 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.62 4.58 4.56 4.56 5.00 3.17 3.56 4.27 4.24 3.17 3.84
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้ ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2  

3.84 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 

3.88 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.24 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.27 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 

3.08 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 และ 12 

3.17 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  0.00 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 6 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

- - - - 

-  
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0.49 4.54 1.89 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

1.3 5 7.692 1.28 

65   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

- - 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 5.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 4 4 4.00  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 249 89.25 4.46 

279   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน - 298   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน - 304   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน - 249   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน - 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน - 10   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน - 9   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน - 13,548.70   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.85 3.85 3.85 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 

45   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน - 0   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน - 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน - 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรบัในสาขา 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ - - - - ไม่ประเมิน
เนื่องจากไม่มี
การเรียนการ
สอนในระดับ
ปริญญาเอก 

  

-  

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน - - -  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 161.00 2.48 2.06 

65.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 2.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 50.00 100.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6.00 30.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 6.00 6.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5.00 25.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00    

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 0.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  0.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ ข้อ 7 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 29,411 1,801,660 
34,647.31 

2.31 
52   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0 1.75 
2.7 

1.35 
65   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 65   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 7.00 1.75    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชือ่
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชือ่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 3.00 4.62 1.15 

65.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 

65.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00    

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00    

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 3.00 75 5.00 

4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 4   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00  

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.03 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 6 4.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 3 3.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 4 4.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.14 4.14 4.14  

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 4.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.12 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 8 4.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.44 4.24 4.24  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมถึงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรของคณะ 
 - คณะควรจัดทําสรุปการจัดสรรงบประมาณของแต่ละโครงการและผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติ
งานประจําปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  ไม่ม ี
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. บัณฑิตของคณะได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการทําให้มีภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
สูงถึงร้อยละ 89.25 
  - คณะควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 2. คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน ทําให้นิสิตได้รับ
การยกย่องในระดับชาติ 
  - คณะควรมีการเพิ่มทักษะการพัฒนานิสิตในการจัดทําบทความภาษาอังกฤษจากวิทยานิพนธ์     
เพื่อประกอบแนวทางการวางแผนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มีจํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
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  - คณะควรมีแนวทางการให้ทุนบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์ของคณะใน
อนาคต 
 2. อาจารย์ของคณะมีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก 
  - คณะควรมีการส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ที่ถึง
กําหนดเวลา และควรมีระบบการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุม รวมถึงมีการวิเคราะห์สาเหตุของการไม่สัมฤทธิผลของแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร 
 3. คณะยังไม่สามารถนําศักยภาพอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญเป็นอาจารย์ประจําไปสนับสนุนการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี ได้อย่างเต็มที่ 
  - คณะควรหาแนวทางในการดึงศักยภาพของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะมีการสง่เสริมและสนบัสนุนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขนัและสามารถได้รับรางวัลในระดับชาติ 
 2. คณะมีการนําระบบ PDCA มาใช้ในกิจกรรมการพัฒนานิสิตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. คณะมีจํานวนอาจารย์โดยเฉพาะในสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ไม่เพียงพอต่อการให้
คําปรึกษานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - คณะควรมีแนวทางการให้ทุนบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์ของคณะใน
อนาคต 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า      
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ได้คุณภาพระดับดี  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการปรับคณะกรรมการตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยมีการทํางานเชิงรุก โดยประสานภาคีกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหาทุนวิจัยเพิ่ม 
 3. คณะมีสาขาวิชาการบัญชีที่มีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงการบริการวิชาการต่อยอดการวิจัยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
  - คณะควรมีการทําวิจัยและพัฒนา( R and D) ที่ต่อยอดจากงานบริการวิชาการ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. บุคลากรในคณะยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เท่าที่ควร 
  - คณะควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยแก่บุคลากร โดยอาจจัด
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และควรจัดให้มีเป็นประจําต่อเนื่องใน
ทุกๆ ปี 
 2. แผนงานวิจัยของคณะขาดการเชื่อมโยงกับแผนงานวิจัยของวิทยาเขต และของมหาวิทยาลัย 
  - คณะควรมีแนวทางการเชื่อมโยงแผนงานวิจัยของคณะเข้ากับแผนของวิทยาเขต และของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นประเด็นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 
 3. การประเมินผลโครงการวิจัยไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน 
  - คณะควรจัดทําการประเมินผลโครงการวิจัยทุกโครงการและประเด็นการประเมินต้องตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน รวมทั้งสามารถนําไปต่อยอดการวิจัยและทําผลงานทางวิชาการต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะมีคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการที่เข้าใจในภาระและบทบาทของงานเพื่อผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 2. คณะมีสาขาวิชาที่มีศักยภาพเข้มแข็งในการทํางานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอน เช่น สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 
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 3. คณะมีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนํามาดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผน ทําให้สามารถผลักดันไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - คณะควรให้ทุกสาขาวิชามีการบริการวิชาการที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 1. ขั้นตอนการดําเนินงานในแผนการดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมไม่ชัดเจน 
  - คณะควรมีการทบทวนแผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมทุกปีงบประมาณ 
 2. ไม่มีการสร้างบรรยากาศที่จะทําให้เกิดการต่ืนตัวในการทําโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ 
  - คณะควรมีการสร้างบรรยากาศการกระตุ้นเสริมให้เกิดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น 
การนัดพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะมีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ในรายวิชามัคคุเทศก์ และรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการนําระบบ 
PDCA มาใช้อย่างชัดเจน 
  - คณะควรมีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในทุกสาขาวิชา 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  ไม่ม ี
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
  - คณาจารย์ในคณะควรให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของคณะเพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. กระบวนการจัดการความรู้ของคณะยังไม่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาใช้
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  - คณะควรกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากการจัดการ
ความรู้ตามประเด็นที่กําหนด 
 2. ไม่พบระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 
  - คณะควรมผีูแ้ทนเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของวิทยาเขตให้สามารถใช้
เพื่อการบริหารและการตัดสนิใจได้ รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการทุกปี. 
  - คณะประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการบัญชีซึ่งอาจมีผลต่อ
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าว คณะจึงควรมีการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงในประเด็นข้างต้นและดําเนินการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณบดีมีวินยัในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตและการพัฒนาคณะในอนาคต 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวของคณะ 
  - คณะควรจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงินระยะยาวเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. คณะให้ความสําคัญต่อการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  - คณะควรให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดย
รวบรวมข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพเข้าไว้กับงานประจํา และทําอย่างสม่ําเสมอตลอดปีการศึกษา 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บางตัวบ่งชี้มีผลการดําเนินงานลดลง และต่ํากว่าเป้าหมาย 
  - คณะควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
แล้ว พบว่ามีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 2.77 3.33 5.00 5.00 2.77 3.33

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.62 4.65 4.63 4.63 - 4.35 4.37 4.26 4.22 4.35 4.26
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.43 4.43 4.43 - 4.14 4.14 4.43 4.43 4.14 4.39

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

2.62 4.80 4.78 4.75 - 4.38 4.41 4.18 4.11 4.38 4.20

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.00 4.00 4.00 - 0.83 0.83 4.00 4.00 0.83 2.10

เฉลี่ยภาพรวม 2.62 4.58 4.56 4.56 5.00 3.17 3.23 4.27 4.24 3.17 3.84
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.33 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียน และพัฒนากิจกรรมพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.26 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 2.10 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ยังมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถ
ย่ืนขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการคุ้มครองสิทธ์ิอ่ืนๆ 



 22 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.83 5.00 3.66 3.89 4.88 4.86 3.66 4.36

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.59 4.71 4.60 4.60 4.59 4.63

3. ด้านการเงิน 2.31 4.00 4.00 4.00 - - - 3.15 3.15 - 3.15
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

1.59 4.00 4.00 4.00 - 1.14 1.14 2.79 2.79 1.14 1.97

เฉลี่ยภาพรวม 2.62 4.58 4.56 4.56 5.00 3.17 3.23 4.27 4.24 3.17 3.84
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วน มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย   
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- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นไปอย่างดี มีการจัดบริการส่ิงสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนครบถ้วน  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.15 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรแสวงหาเงินรายได้เพื่อการดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยและ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 1.97  ได้
คุณภาพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ควรหาแนวทางเพิ่มจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ค่อนข้างมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

2.72 4.30 4.30 4.30 - 3.48 3.10 3.94 3.94 3.48 3.83

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 1.59 4.67 4.67 4.67 - 2.06 2.06 3.43 3.43 2.06 3.21
   3) ด้านการเงิน - 5.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 4.19 4.14 4.17 4.17 4.19 4.16

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

2.31 4.89 4.88 4.88 5.00 3.08 3.26 4.66 4.63 3.08 3.86

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.67 5.00 2.77 3.33 4.80 4.75 2.77 3.90
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

   2) ด้านการวิจัย 2.31 5.00 5.00 5.00 - 0.83 0.83 4.10 4.10 0.83 2.47
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.62 4.58 4.56 4.56 5.00 3.17 3.25 4.27 4.24 3.17 3.84

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.16  สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาครบ
ตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน แต่ควรมีการพัฒนาในด้านวิชาการให้เพิ่มมากย่ิงขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ รวมทั้งกําหนดมาตรการให้มีการตีพิมพ์บทความจากนิสิตระดับปริญญา
โทก่อนจบการศึกษา 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.86  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.90 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.47 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00    
และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการมีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน โดยควรเร่งพัฒนาและ
ปรับปรุงในด้านการวิจัยเพื่อให้มีผลการดําเนินงานในระดับที่ดีย่ิงขึ้น เช่น การสนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มทําการ
วิจัยและการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกให้เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 105 105

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 105 105

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 7

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - -

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 3 3

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 3 3

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - -

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

- -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF - -

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

7 7

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3 3

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 1 1

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - -

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- -

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดในแต่ละปี) 

7 7

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3 3

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

7 7

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3 3

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- -

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,366 1,366

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,250 1,250

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 116 116

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) - -

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - -

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - -

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 65 65

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 52 52

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 13 13
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเท่า  

65 65

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

2 2

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

57 57

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

6 6

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

4.54 4.54

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 58 58

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2 2

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 50 50

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 6

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 2

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 2

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - -

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 5

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 5

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - -

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - -

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - -

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - -

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 7.69 7.69

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,903.27 1,903.27

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,788.33 1,788.33
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 114.94 114.94

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 463 463

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

115 115

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.96 3.96

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.78 3.78

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.83 
(กองแผนงาน) 

3.83
(กองแผนงาน) 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 1) 304 304

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 298 298
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) 

279 
(กองแผนงาน) 

279
(กองแผนงาน) 

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 8

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - -

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 9 9

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 2 2

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - -

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

13,548.70 13,548.70

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 254 254

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) - -

151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ 2 16.2) - -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

63 63

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.85 3.85

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF - -

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด - -

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

- -

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - -

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- -

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

- -

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - -

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

- -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - -

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 45 45

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- -

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- -

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

- -

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - -

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - -

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - -

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.11 4.11

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.84 3.84

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.69 4.69

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 45 45

  - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 22 22

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 3,433 3,433

  - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 2

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 655 655

  - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4 4

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 173 173

  - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 17 17

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3,611 3,611
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

52 52

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 52 52

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - -

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 707,500.00 707,500.00

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 707,500.00 707,500.00

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - -

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 52 52

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 52

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - -

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 13 13

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 13

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - -

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

7 7

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 7

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

- -

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - -

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - -

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - -

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - -

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - -

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  

- -

 



 38 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

- -

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 4 4

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 2 2

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 1

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย 

0 0

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

266 (สมศ . ) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.82 3.82

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) - -

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  4.14 4.14

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 10 10

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

15 15

  -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 15 15

  -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ - -

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

6 6

  - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 6 6

  -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - -

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ - -

  - ด้านการวิจัย - -

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

  - ด้านอื่นๆ - -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาต ิ

- -

  - ด้านการวิจัย - -

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

  - ด้านอื่นๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 11,129,556.00 11,129,556.00

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 51,456.00 51,456.00

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 9,855,796.56 9,855,796.56

  - ปีงบประมาณ - -

  - ปีการศึกษา - -

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 437,255.00 437,255.00

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0 0

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ)
หมายเหตุ มก.ฉกส. โดยงานคลัง สรุปค่าใช้จ่ายรวมเป็น “เพื่อพัฒนาบุคลากร” 

0 
(งานคลัง มก.ฉกส.) 

0
(งานคลัง มก.ฉกส.)

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 0 0

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 836,504.44 836,504.44

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 16,412,864.71 16,412,864.71

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 63 63

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- -

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- -
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 15.76 15.76

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 63 63

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 3.94 3.94

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร. 

293 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - -

294 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี - -

295 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - -

296 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 75 75

297 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - -

298 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - -

299 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - -

300 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - -

301 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู - -

302 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ - -

303 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - -

304 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - -

305 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 3,938 3,938

306 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - -

307 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - -

308 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ท่ีกําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,650 1,650

309 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

310 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่
กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

311 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

65 65



 41 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

312 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

313 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

314 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ี
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

315 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

316 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

317 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

318 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

319 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

320 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,585 1,585

321 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

322 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- -
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

 กลุ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จํานวน 11 คน 
 1. การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะในรอบปีที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบปัญหา เนื่องจากการดําเนินงานจะ

มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 
  - คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน และกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ 

 - คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง 
ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งปัญหาที่ประสบคือ การจัดเก็บข้อมูลในบางส่วนไม่ครบถ้วน 

 2. คณะได้วางแผนเตรียมการจัดทํารายงานผลประมาณ 6 เดือน และใช้เวลาในการเตรียมการเขียนรายงาน
ผล 1 เดือน ซึ่งคณะได้ทําการวิพากษ์ SAR เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาก่อนกําหนดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการ ฯ  

 3. คะแนนสรุปการประเมินตนเองใน SAR กับข้อมูลที่คณบดีนําเสนอในช่วงต้นไม่ตรงกัน เนื่องจากสํานัก
ประกันคุณภาพ  ไ ด้ ดํา เนินการปรับปรุ งค่ า ในสูตรคํ านวณในการอบรมระบบ  CHE QA Online                
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา จึงทําให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น
แตกต่างกัน   

 4. คณะมีการจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา
จ้าง 1 ปี 

 5. สาเหตุที่นิสิตมีระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มากกว่า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เนื่องจากนิสิตที่ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว พ้ืนฐานวิชาคํานวณไม่ค่อยดี ทําให้การศึกษาในรายวิชาหลัก เช่น แคลคูลัส สถิติ ไม่ผ่าน หากมี
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยลดวิชาคํานวณลง น่าจะช่วยให้นิสิตจบการศึกษาได้เร็วขึ้น 

 6. คณะได้เชิญนิสิตกลุ่มที่เกรดต่ํากว่าเกณฑ์มาร่วมประชุม และมีการปรับกลยุทธ์ในการสอนเพื่อช่วยเหลือนิสิต 
 7. คณาจารย์แต่ละสาขามีการประชุมหารือตกลงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการสอนเพื่อช่วยเหลือนิสิต 

อีกทั้งมีการออกข้อสอบ และตัดเกรดร่วมกัน 
 8. คณะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่านทาง face book อีกทั้งมีการเชิญศิษย์เก่ามาร่วมให้

ข้อมูลแก่รุ่นน้องในโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด เช่น โครงการก้าวแรกบัณฑิตยุคใหม่ โครงการปัจฉิม
นิเทศ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตนําความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเรียนการ
สอน และงานทําในอนาคต 

 9. คณะเคยมีการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนและเชื่อมสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งในปี 2555        
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง 
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 กลุ่มอาจารย์ จํานวน 8 คน 

 1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของคณะ โดยเริ่มต้นร่วมพิจารณาจากคณาจารย์ประจําสาขาวิชา 
และเสนอต่อมายังระดับคณะ พร้อมทั้งจัดทําแผนตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ นอกจากนี้คณะเคยจัด
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้คณะยังมีการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ผ่าน
ระบบหนังสือเวียน และมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนเป็นรอบไตรมาส รวมถึงมีการสรุปผลการดําเนิน
โครงการตามแผนทุกโครงการ 

 2. การมีส่วนร่วมด้านวิชาการ แต่ละสาขาจะมีการแบ่งโครงสร้างภายใน และเสนอคณาจารย์ในแต่ละสาขา
ร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการของคณะ นอกจากนี้ในการดําเนินงานยังมีผลการประเมินการดําเนินงานด้าน
วิชาการ ซึ่งหากคณาจารย์ท่านใดมีผลการประเมินตํ่า คณบดีจะเชิญเข้าพบเพื่อกระตุ้นให้ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 

 3. กรณีที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนิสิตเข้าศึกษาเพียง 20 คน เนื่องจากในช่วงการเปิดรับนิสิตนั้น คณะอยู่
ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร จึงทําให้ไม่ทันกําหนดการเปิดรับนิสิตรับตรง เป็นผล
ให้มีจํานวนนิสิตน้อย 

 4. คณะมีการประชาสัมพันธ์รับนิสิตโดยใช้สื่อวิทยุ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้
ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อสัญจรกับหน่วยงานภายนอก  

 5. นิสิตส่วนหนึ่งมีแนวความคิดจัดโครงการหรือกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการนิสิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งคณะมีนโยบายสนับสนุนโดยให้อาจารย์คอยให้
คําแนะนํา ในกรณีเด็กที่ไม่มีแนวทางก็จะให้อาจารย์คอยช่วยเข้าไปกระตุ้นและให้แนวทางเพิ่มเติมแก่นิสิต 

 6. การบูรณาการการเรียนกับบริการวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 7. คณาจารย์มีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรมของคณะ เช่น โครงการทําบุญตักบาตร โครงการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร การขอตําแหน่งทางวิชาการ โครงการสัมมาทิฐิ เป็นต้น 

 8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีคณาจารย์ประจํา 6 ท่าน อัตรากําลังมีจํากัด  

 9. งานวิจัยของคณะต้องพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม แต่เนื่องจากคณาจารย์ส่วนหนึ่งลาศึกษาต่อ และคณาจารย์
ประจํามีภารกิจงานสอนจํานวนมาก จึงเป็นเหตุให้การทําวิจัยลดน้อยลง  

  10.  คณะมีงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่เพียงพอ 
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  กลุ่มบุคลากร จํานวน 3 คน 
 1. อยากให้คณาจารย์เห็นบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเพื่อนร่วมงาน 
 2. เนื่องจากประสบปัญหาในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ

หน่วยงานซึ่งปกติจะใช้วิธีการแจ้งเวียนเอกสาร อีเมล์ การส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ และแจ้งโดยวาจา
ทางโทรศัพท์จึงอยากให้มีมาตรการที่เด็ดขาด 

 3. อยากให้มีงบประมาณและให้การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แบบเต็มเวลา 

 4. อยากให้มีแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. บุคลากรสายสนับสนุนมีบทบาทร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะน้อย 
 6. ห้องเรียนของนิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไม่เพียงพอ และมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนิสิต 
 7. อยากให้มีห้องเรียนให้เพียงพอ 
 8. ตารางสอบออกไม่ทันช่วงสอบ 
 9. หน่วยงานที่ดูแลการจัดตารางเรียน แยกหมู่เรียนออกเป็นสองหมู่ โดยไม่ได้แจ้งอาจารย์ผู้สอน 

  กลุ่มนิสิตปัจจุบัน จํานวน 10 คน 
 1. ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สํานักงานเลาขานุการคณะอย่างดี 
 2. ผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนจากบางเขนออกช้า 
 3. ประสบปัญหาการลงทะเบียนเรียนทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากระบบล่มใน

ช่วงเวลาที่กําหนด และเมื่อสามารถเข้าระบบได้ หมู่เรียนที่ต้องการลงทะเบียนก็เต็มแล้ว  
 4. ห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องรอรายวิชาอื่นสอนเสร็จจึงจะเข้าเรียนได้ หรือบางครั้งห้องเรียนชนกัน 
 5. การขอเอกสารกับฝ่ายทะเบียนจะต้องเสียเวลามาติดต่อชําระเงินที่อาคารบริหารก่อนกลับมาขอรับเอกสารได้ 
 6. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่พร้อมต่อการใช้งานการเรียนการสอน 
 7. ศูนย์ภาษา มก.ฉกส. และห้องปฏิบัติการ Sound lab มีผู้ใช้บริการน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 8. การลงทะเบียนมีปัญหาด้านการกรอกรหัสหมู่เรียน เนื่องจากรหัสที่ได้รับกับในระบบไม่ตรงกัน 
 9. การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทําไมต้องเรียนเหมือนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เช่น เรื่องเลขฐาน 2 เป็นต้น 
 10. ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยปัญหาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ยังไม่ดําเนินการประเมินการสอน หรือ

ค้างชําระค่าหอพัก ซึ่งนิสิตได้ดําเนินการชําระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทําให้นิสิตเสียโอกาสในการลงทะเบียนเรียน
หมู่เรียนเดียวกันกับเพื่อน 

 11. อาจารย์สาขาวิชาการตลาดมีจํานวนน้อยมาก ทําให้ดูแลนิสิตได้ไม่ทั่วถึง 
 12. นิสิตมีการเรียนติดต่อกันยาวไม่มีช่วงเวลาพักเที่ยง 
 13. โต๊ะและเก้าอ้ีภายในโรงอาหารกลางมีจํานวนไม่เพียงพอ รวมถึงเรื่องความสะอาด และการประกอบอาหาร

ของร้านค้าไม่ถูกสุขลักษณะ 
 14. โต๊ะเรียนสําหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีมีขนาดเล็ก(โต๊ะLecture)ทําให้วางอุปกรณ์ เช่น เครื่องคิดเลข ไม่สะดวก 
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 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
1. ระบบการลงทะเบียนเรียนยังไม่รองรับการลงทะเบียนให้กับนิสิตได้อย่างทันท่วงที 
    - การจัดตารางเรียนที่ต่อเนื่องไม่มีช่วงเวลาพัก การจัดห้องเรียนหนึ่งห้องแต่มี 2 รายวิชาเรียนพร้อมกัน

(ห้องเรียนชนกัน) 
    - การประกาศตารางสอบช้ากว่าการประกาศตารางเรียน 
    วิทยาเขตฯ ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตารางเรียน และตารางสอบ 

ควรจัดห้องเรียนให้เกิดความเรียบร้อยและประกาศตารางเรียนพร้อมตารางสอบก่อนเปิดภาคเรียน 
 

2. ข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของคณะยังไม่ชัดเจน สํานักวิทยบริการควรดําเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และมอบหลักฐานให้หน่วยงานภายในวิทยาเขตใช้
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

3. อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งาน วิทยาเขตฯ ควรกําชับผู้ ดูแลอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความพร้อมทันต่อการใช้งานก่อนการเรียนการสอนในทุกครั้ง 

 

4. โรงอาหารกลางมีร้านค้าน้อย บางร้านยังไม่ถูกสุขลักษณะ และมีจํานวนโต๊ะเก้าอ้ีที่นั่งน้อยไม่เพียงพอกับ
จํานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น วิทยาเขตฯ ควรเพิ่มจํานวนที่นั่งในโรงอาหารกลางให้เพียงพอ รวมทั้งดูแลร้านค้าให้
ดําเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 

 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษายังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และศูนย์ภาษา มก.ฉกส. ยังมีสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ไม่เพียงพอและการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบยังไม่ทั่วถึง วิทยาเขตฯ ควรกําหนดแนวทางให้มีการใช้งานและ
การประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา รวมถึงศูนย์ภาษา มก.ฉกส. ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนิสิตเป็น
อันดับแรก 

 

6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการขาดบุคลากรสนับสนุนที่มีความชํานาญทางด้านงานพัสดุ วิทยาเขตฯ 
ควรจัดสรรนักวิชาการพัสดุที่มีอยู่ในสํานักงานวิทยาเขตให้ไปสังกัดคณะวิชาเพื่อให้สามารถดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุ ได้ตามท่ีได้รับมอบภารกิจจากวิทยาเขตฯ 

 

7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการขาดแคลนพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติการให้กับนิสิตสาขาการจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว วิทยาเขตฯ ควรพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพื่อให้คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ทําการฝึกปฏิบัติให้กับนิสิตในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวได้ 

 

8. ห้องปฏิบัติการทางบัญชีมีสภาพไม่เหมาะสม วิทยาเขตฯ ควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชีให้มีโต๊ะเก้าอ้ีที่
เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติการทางบัญชี 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 
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การเยี่ยมชมหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


