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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ         

ปการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ระหวางวันที่  3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย 
จํานวน 6 คน บุคลากร จํานวน 3 คน นิสิต(ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จํานวน 16 คน และผูใชบัณฑิต/
ศิษยเกา จํานวน 4 คน 
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงช้ี โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.31 ไดคุณภาพระดับ ดี และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

องคประกอบ
ที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.54 2.54 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.72 3.18 5.00 2.74 3.19 3.83 3.83 2.72 3.46 3.70 3.70 2.74 3.38 

องคประกอบ
ที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

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

องคประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 

องคประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

องคประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไกการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.74 5.00 5.00 3.70 4.74 

องคประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องคประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.41 4.41 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.41 4.71 4.00 4.00 4.28 4.14 

เฉล่ียภาพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ผลการ
ประเมิน 

ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

 

 สําหรับสําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองคประกอบ และขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเพื่อเปนแนวทางให
หนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สรุปผลแสดงตามราย
องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ ในหัวขอผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2554  พบวา 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 13 โครงการ/ กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 10 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินงาน 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 

1. โครงการเขียนบทความทางวิชาการ คณะไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว แตยังไมบรรลุ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ที่ระบุวาคณะมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตามมีคณาจารยในคณะ
ที่กําลังอยูในข้ันตอนการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการจัดโครงการดังกลาว 

2. จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการของคณะ โดยเพิ่มรายละเอียดแผนงานดานบริการวิชาการใน
สังคม/โครงการประชุมทบทวนแผนงานดานบริการวิชาการ ทั้งน้ีคณะไดดําเนินการในการจัดประชุมทบทวน
แผนงานดานบริการวิชาการแลว แตข้ันตอนการจัดทําแผนบริการวิชาการ 4 ป ยังอยูในระหวางการจัดทํา 

3. คณะดําเนินการจัดประชุม KM ตามประเด็นที่คณะกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวาง
ดําเนินการจัดทําคูมือ 
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ขอมูลการประกนัคณุภาพของคณะ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแลว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปที่ผานมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 2555 พบวา มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงช้ี โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.27 ไดคุณภาพระดับดี และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ไดคุณภาพระดับดี 

  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 

กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนนิงานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
ระหวางวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2556 

**************** 
 
วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    ลงทะเบียน /คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ ณ หองสวางแดนดิน 
เวลา 09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร  

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

 ผูบริหารคณะ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2555  
 ทั้งน้ี ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานหรอืสถานภาพของหนวยงานในเบือ้งตน 
2. สรปุความโดดเดนดานวิจัย  ดานการเรียนการสอน ดานการพัฒนานิสิต และ

ดานการเงนิงบประมาณ ในรอบปทีผ่านมา 
3. สรปุผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ี

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองดานการบรหิารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปทีผ่านมา  
5. นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.30 - 11.30 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพรอม  
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหนวยงานภายในคณะ  

(โดยเนนประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรทีจ่ําเปน ไดแก อัตรากําลงัคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานทีเ่กี่ยวของกบัการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบปทีผ่านมา) 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ กลุมที่ 1 กลุมบุคลากร (พนักงาน และลูกจาง) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 2556 (ตอ) 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ (ตอ) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
เวลา 13.00 – 14.00 น. กลุมที่ 2 กลุมอาจารยไมใชผูบรหิาร ของแตละสาขาวิชา   
เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุมที่ 3 กลุมศิษยเกา และผูมสีวนเกี่ยวของ 
เวลา 15.00 – 16.00 น. กลุมที่ 4 กลุมนิสิตทุกระดับคละช้ันป 

 - ปริญญาตรี คละช้ันป   
    - ปริญญาโท คละช้ันป  
เวลา 16.00 – 17.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน                   
 
วันศุกรท่ี  5 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)  
เวลา 10.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของหนวยงาน รับทราบ และเปดโอกาสใหหนวยงานสอบถามในประเด็นที่
มีขอคําถาม 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

**************** 
 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2555 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 
ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคประกอบคณุภาพ 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมินของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 24 ตัวบงช้ี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ไดคุณภาพระดับดี และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของ 
สกอ. จํานวน 23 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค 
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 

องคประกอบ
ที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.54 2.54 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.72 3.18 5.00 2.74 3.19 3.83 3.83 2.72 3.46 3.70 3.70 2.74 3.38 

องคประกอบ
ที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

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

องคประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 

องคประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

องคประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไกการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องคประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.74 5.00 5.00 3.70 4.74 

องคประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.41 4.41 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.41 4.71 4.00 4.00 4.28 4.14 

เฉล่ียภาพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ผลการ
ประเมิน 

ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ในรอบปการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพไดดัง ตารางที่ 3 น้ี 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี้ (36 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 3.3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.10 3.92  
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี้ (37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที ่4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.12 3.99  
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้) 4.41 4.28  
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี้) 4.44 4.31  
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบงชี้) ยกเวนตัวบงชี้ที ่4 3.58 3.41  
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบงชี้) ยกเวนตัวบงชี้ที ่4, 12 3.54 3.40  
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค และแผนดําเนนิการ     5.00 4.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 7 5.00 4.00  
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 0 0 0 0.00 0.00 ไมประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไมประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 0 0 0 0.00 0.00 ไมประเมิน 

องคประกอบที ่2  การผลติบณัฑติ       3.46 3.38  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 5 5 3 4.00 3.00  
2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เงื่อนไข 1) 
0 0 0 0 0 0.00 0.00  

0 0 
ผลตางคา
รอยละ

(เงื่อนไข 2) 

9.23 3.50 3.50 1.46 1.46  

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 
(เงื่อนไข 1) 

1.30 5 6.99 5 6.99 1.17 1.17  

  71.50 71.50 
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
  ผลตางคา

รอยละ
(เงื่อนไข 2) 

0 0 0 0.00 0.00  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ขอ 5 7 7 5.00 5.00 ไมผานเกณฑขอ 
6 และขอ 7 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 7 7 7 5.00 5.00  
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ขอ 5 5 5 4.00 4.00  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 0 236 94.02 236 94.02 4.70 
 

4.70 
 

 
251 251 

 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน  276 276    
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน  277 277    

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา คน  236 236    
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน  14 14    
 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน  0 0    
 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน  10 10    
 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษา

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน  12,313.39 12,313.39    

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คะแนน
ประเมินจาก

นายจาง 

0 4.11 4.18 4.11 4.18  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00  
 0 0   

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน  34 34    
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
 การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 
ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(proceeding) ที่ไดรับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มกีารตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที
ไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน 
ISI หรือ Scopus 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 

0.00 
 

 
0 0 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน  0 0    
 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารอยูใน Q1-Q4 
ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 0 
 

196 2.50 196 2.50 2.08 
 

2.08   
79 78.50 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน  4.00 0.00 4.00 0.00    
 อาจารยวุฒิปริญญาโท คน  59.00 117.00 58.50 117.00    
 อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน  9.00 45.00 9.00 45.00    
 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน  1.00 3.00 1.00 3.00    
 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน  1.00 6.00 1.00 6.00    
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
 รองศาสตราจารยวฒุิปริญญาตรี คน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 รองศาสตราจารยวฒุิปริญญาโท คน  5.00 25.00 5.00 25.00    
 รองศาสตราจารยวฒุิปริญญาเอก คน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 ศาสตราจารยวฒุิปริญญาตรี คน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 ศาสตราจารยวฒุิปริญญาโท คน  0.00 0.00 0.00 0.00    
 ศาสตราจารยวฒุิปริญญาเอก คน  0.00 0.00 0.00 0.00    

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       5.00 5.00  
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 
ขอ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ 6 6 6 5.00 5.00  

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

องคประกอบที ่4  การวิจัย       2.99 3.02  

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

ขอ 6 5 5 4.00 4.00  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 29,411 1,602,160 27,387.35 1,602,160 27,387.35 1.83 1.83  
59.00 58.50   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร 

รอยละ  2.50 3.50 2.75 3.80 1.75 1.92  
72.00 71.50   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน  71.50 71.50    
 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  0.00 0.00    
 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน  5.00 1.25 6.00 1.50    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

         

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือ 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ ผลงาน  1.00 0.25 1.00 0.25    
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0.00 0.00 0.00 0.00    

 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน  1.00 1.00 1.00 1.00    

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 0 15.00 20.98 15.00 20.98 5.00 5.00  
72.00 72.00   

 การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง  0.00 0.00    

 การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง  0.00 0.00    

 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง  15.00 15.00    

 การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เร่ือง  0.00 0.00    

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 0 0.50 0.70 0.50 0.70 0.35 0.35  
72.00 71.50   
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
 บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ เร่ือง  2.00 0.50 2.00 0.50    

 บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ เร่ือง  0.00 0.00 0.00 0.00    

 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒทิี่สถานศึกษากําหนด 

เร่ือง  0.00 0.00 0.00 0.00    

 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผูทรงคุณวฒุิตรวจอานตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 

เร่ือง  0.00 0.00 0.00 0.00    

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม      4.98 4.49  

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

รอยละ 0 5.00 29.41 3.00 17.65 4.90 2.94  

17.00 17.00   

 - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง  3 2    
 - ใชการพัฒนาการวิจัย เร่ือง  1 0    
 - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง  1 1    
 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง  17 17    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ขอ 0 5 5 5.00 5.00  

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม) 

ขอ 0 0 0 0.00 0.00 ไมประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ขอ 0 0 0 0.00 0.00 ไมประเมิน 
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ตัวบงชี ้ หนวย 
 
 
 

เปาหมาย 
ป 2555 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปการศกึษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน(เต็ม 5) หมายเหต ุ

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 
องคประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     5.00 5.00  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 6 6 6 5.00 5.00  
10 

(สมศ.) 
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00  

องคประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ       4.74 4.74  

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00  

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00 5.00  
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 5 5 5 5.00 5.00  
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 7 7 7 5.00 5.00  

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน คะแนน  ไมประเมิน ไมประเมิน 0.00 0.00 ไมประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน คะแนน 4.18 3.70 3.70 3.70 3.70  

องคประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      5.00 5.00  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 5.00 5.00  
องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ      4.71 4.14  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ขอ 9 9 8 5.00 4.00  

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด 

คะแนน  4.41 4.28 4.41 4.28  
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพ
ระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรปุไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 

 ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของคณะที่มีความชัดเจน และไมควรนําคําวา “แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป” มาใชเปนแผนกลยุทธ 
 2. คณะควรมีการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ที่มีความชัดเจน โดยอาจทําในรูปแบบตาราง เชน 

ตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน บรรลุตาม
เปาประสงค 

ไมบรรลุตาม
เปาประสงค 

ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา 
1.1……………..     
1.2……………..     
1.3……………...     
  

 3. คณะควรมีการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธที่มีความชัดเจน 
โดยอาจทําในรูปแบบตาราง เชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ตัวบงชี/้ 

เปาประสงคของแผนกลยุทธ 
สําเร็จ ไมสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.1……………..     
1.2……………..     
1.3……………...     
 
  ขอเสนอแนะ 
 1. ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ควรระบุวาเปนแผนกลยุทธ 5 ป ซึ่งจะสอดคลองกับคํานิยามที่ระบุ
ไวในหนาที่ 39 ของเลมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งในเลมแผนกลยุทธ ควรตองมีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ หรือมาตรการดําเนินการที่มีความชัดเจน 
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 2. คณะควรรวบรวมผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหชัดเจน โดยอาจทําเปนตารางสรุปขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปปรับปรุง 

1……………………….   

2……………………….   

3……………………….   

 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

ไมม ี
 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงช้ี พบวา 
คณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ไดคุณภาพระดับดี 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ไดคุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีภาวะการไดงานทําภายใน 1 ปสูง 
 2. คณะมีการสงเสริมและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่เปนรูปธรรมและนิสิตไดรับการยกยองดาน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ 
 3. คณาจารยมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาการเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษา 

 
  แนวทางเสริม 
 1. คณะควรรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน 
 2. คณะควรสงเสริมและพัฒนาคณาจารยทั้งดานคุณวุฒิ ดานวิชาการ และดานวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและจํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน 
 2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไมมีการเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ
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  ขอเสนอแนะ 
 1. ควรสงเสริมและพัฒนาคณาจารยในการผลิตตําราและทําวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหมากข้ึน และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาตอใหมากข้ึน 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาควรใหนิสิตไดฝกเขียนบทความจากวิทยานิพนธ 
และสงเสริมใหนิสิตทุกแผนการศึกษาสงบทความจากงานวิจัยเผยแพรในที่ประชุมวิชาการและในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
  ไมม ี
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี 
พบวา คณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 
 1. คณะมีความมุงมั่นในการพัฒนานิสิต มีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดี  มีโครงการ
พัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูครบทั้ง 5 ดาน 

  แนวทางเสริม 
ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ไมม ี

  ขอเสนอแนะ 
 1. การประเมินโครงการควรประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนมากกวาการประเมินการจัด
กิจกรรม 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. โครงการพัฒนานิสิตทุกโครงการมีการประเมินผล กรณีโครงการที่ดําเนินการตอเน่ืองคณะกําหนดใหมี
การนําผลการประเมินครั้งกอน มาปรับปรุงในการดําเนินงานครั้งใหม 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา          
คณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ไดคุณภาพระดับดี 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ไดคุณภาพระดับดี  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 
ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ในเลมรายงานผลประเมินการดําเนินงานดานวิจัยประจําปการศึกษา 2555-2556 ขอมูลในสวนผล
ประเมินการดําเนินงานดานการวิจัยจําแนกรายขอ ดานที่มีผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับนอย คือดาน
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  คณะควรจัดสรรงบประมาณใหกับนักวิจัยอยางทั่วถึง ซึ่งคณะมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 1.43 อยูในระดับนอย ดังน้ันแมคณะจะมีการนําเอารายงานน้ีไปบรรจุในวาระแจงเพื่อทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 30 พ.ค. 2556 โดยประธานที่ประชุมไดแจงในที่ประชุม
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเรื่องเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยเรื่องละ 15,000 บาท ก็ตาม แตคณะควรมี
การติดตามแนวทางดังกลาววาสามารถผลักดันใหคณาจารยมุงมั่นทําการวิจัยและสามารถตีพิมพเปนบทความวิจยั
ในวารสารที่อยูในวารสาร TCI ไดอยางแทจริงหรือไม 
 2. คณะควรมีการกําหนดเกณฑการรวบรวมและคัดสรรงานวิจัยเพื่อนําไปสังเคราะหความรูจากงานวิจยัที่
ชัดเจนมากข้ึน โดยการสังเคราะหงานวิจัยควรรวบรวมเปนรูปเลมการสังเคราะหงานวิจัย และเผยแพรสู
สาธารณชน ชุมชน ใหไดรับทราบในหลากหลายชองทาง เชน ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ปายไวนิล แผนพับ 
รูปเลมเอกสาร ฯลฯ 
 3. คณะควรผลักดันใหมีการจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยใหมากข้ึน อีกทั้งควรมี
แนวทางที่ชัดเจนในการผลักดันใหคณาจารยแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกและสามารถไดรับทุนเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 

  ขอเสนอแนะ 
 1. คณะควรดําเนินการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน โดยอาจเพิ่ม 
  1.1 การกําหนดใหนิสิตบัณฑิตศึกษา เขาไปเปนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 
  1.2 การกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัยของอาจารย 
  1.3 กําหนดใหนิสิตทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัย
ของอาจารย 
 2. คณะควรสงเสริมใหอาจารยจัดทํางานวิจัยที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 
 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

ไมม ี
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ตัวบงชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะควรติดตามแนวทางที่คณะไดเพิ่มคาตอบแทนการตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในทุน TCI วา
คณาจารยใหความสนใจและมีงานวิจัยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดเจนหรือไม และควรมีแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
หรือไมในการผลักดันใหคณาจารยสรางผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
 
ตัวบงชีท่ี้ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.) 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะควรจัดทําตารางสรุปงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน จําแนกตามหนวยงาน โดยอาจแบงเปนกลุมๆ 
กลุมที่ 1 หนวยงานราชการ กลุมที่ 2 หนวยงานเอกชน กลุมที่ 3 ประชาชนทั่วไป เปนตน 
 
ตัวบงชีท่ี้ 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะควรมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในการสงเสริมผลักดันใหคณาจารยเรงสราง
ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 
ตัวบงช้ี พบวา คณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
 1. คณะมีเครือขายภายนอกที่เปนแหลงเงินทุนบริการวิชาการ 
 2. คณะไดรับเงินสนับสนุนการบริการวิชาการในจํานวนที่คอนขางมาก สามารถนํามาใชเปนงบประมาณ
พัฒนาคณะ ในดานอื่นๆได 

  แนวทางเสริม 
 1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยและนิสิตเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังมีนอย 
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  ขอเสนอแนะ 
 1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยใหมากข้ึน 
 2. คณะควรมีการบันทึกรายงานโครงการบริการวิชาการที่ชัดเจน สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการ 
 3. คณะควรมีการวิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากการบริการวิชาการเผยแพรแกบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกคณะอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

ไมม ี
 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1ตัวบงช้ี พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 
ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ไมม ี

  ขอเสนอแนะ 
 1. ในการประเมินสรุปโครงการ ขอความที่สรุปภาพรวมควรเช่ือมโยงหรือช้ีใหเห็นวาเปนโครงการทีบ่รูณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนิสิตนอกเหนือจากการระบุวาเปนโครงการที่เสริม
ประสบการณนอกหองเรียน ตัวอยางเชน สรุปโครงการ “รัก รักษถ่ิน หนองหาร” สรุปโครงการ”มหกรรม
ทองเที่ยวอาเซียน” เปนตน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. คณะกําหนดใหผูจัดโครงการพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุง และจัดทําบันทึกขอเสนอเพื่อการ
ปรับปรุงแนบกับการขออนุมัติจัดโครงการครั้งตอไป 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บงช้ี พบวา พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 
ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ผูบริหารคณะควรกลาวถึงวิสัยทัศนของคณะ ทิศทางการดําเนินงานของคณะใหบุคลากรไดรับทราบ
อยางตอเน่ือง เพื่อการขับเคลื่อนองคกรเปนไปดวยความรวดเร็ว สามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
 2. ผูบริหารคณะควรกลาวถึงการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามทีม่อบหมาย อีกทั้งควร
ถายทอดแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรของคณะในที่ประชุมคณะอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรในคณะไดรับทราบผลการบริหารจัดการแผนและผลของการดําเนินงานของคณะ ปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานและรวมกันแกไขปญหาไดทันการณ 
 3. คณะควรจัดทําตารางสรุปผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งตารางสรุปน้ีจะตองรายงานครบทั้ง 10 หลัก ดังตัวอยาง 
 

หลักท่ี หลักธรรมาภิบาล รองรอยหลักฐาน 
การบริหารงานของผูบริหาร

ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ปญหา/อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

1 หลักประสิทธิผล   
2 หลักประสิทธิภาพ   
3 หลักการตอบสนอง   
4 หลักภาระรับผิดชอบ   
5 หลักความโปรงใส   
6 หลักการมีสวนรวม   
7 หลักการกระจายอํานาจ   
8 หลักนิติธรรม   
9 หลักความเสมอภาค   
10 หลักมุงเนนฉันทามติ   

 4. คณะควรจัดทํารองรอยหลักฐานการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ อยางชัดเจนและครอบคลุม โดยอาจรวบรวมและ
นําเสนอเปนรูปแบบตารางดังน้ี 
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ชื่อ-สกุล 
ผูบริหาร 

ตําแหนง ถายทอดความรูเรื่อง ขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การถายทอดความรู 

1.............................. คณบดี   
2.............................. รองคณบดี   
3.............................. ผูชวยคณบดี   
4.............................. หัวหนาสาขา........   

 5. ในการจัดทําแผนการจัดการความรู คณะควรกําหนดประเด็นการจัดการความรูใหชัดเจน ควรระบุคํา
วา “ประเด็น” ไวดวย 
 6. คณะควรมีการรวบรวมความรูตามประเด็นการจัดการความรูที่กําหนดในเกณฑขอ 1 มาเปนแนว
ปฏิบัติ และจัดเก็บอยางเปนระบบ รวมทั้งเผยแพรเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยอาจ
รวบรวมในรูปแบบตารางดังน้ี 
 

การรวบรวมความรู 
ตามประเด็นความรู 

แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดเก็บอยางเปนระบบ 
และการเผยแพร 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 7. คณะควรพิมพหนาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจใหครบทั้ง 4 ดาน     
(การจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริหารจัดการ และการเงิน)เพื่อการนําเสนอที่ชัดเจนมากข้ึน 
 8. คณะควรพิจารณาความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดานอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมการบรหิาร
จัดการของคณะมากย่ิงข้ึน เชน ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

  ขอเสนอแนะ 
ไมม ี

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
ไมม ี

 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1      ตัว
บงช้ี พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 
ไมม ี
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะควรพัฒนาเอกสารยุทธศาสตรดานการบริหารระบบงบประมาณคณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ ใหเปนแผนกลยุทธทางการเงินที่มีความสมบูรณ ซึ่งประกอบดวย 
   - วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงิน 
   - การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธทางการเงิน 
   - แนวทางการบริหารทางการเงินและงบประมาณ 
   - กลยุทธทางการเงิน 
   - กรอบงบประมาณรายจายลวงหนา (MTEF) 
   - ระบบฐานขอมูลทางการเงิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรทางการเงิน เชน 
   - สงเสริมใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางประหยัด 
   - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน เปนตน 
 2.คณะควรจัดทําแนวทางการจัดสรรและการใชเงินเปนรายไตรมาส อาทิเชน 
  ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2555 – ธ.ค.2555) ……..…..% 
  ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2556 – มี.ค.2556) ………...% 
  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2556 – มิ.ย.2556) ………..% 
  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2556 – ก.ย.2556) ……..…..% 
                                                รวม 4 ไตรมาส 100% 
 3. คณะควรจัดทําตารางสรุปงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ การ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากร 

ลําดับ
ท่ี 

พันธกิจคณะ งบประมาณ
ประจําป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
ยุทธศาสตร การวิเคราะห 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 
1 สรางและพัฒนาองคความรูทางดานศิลปะศาสตรและ 

วิทยาการจัดการ 
    

2 ถายทอดความรูงานวิจัย     
3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน     
4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    

5 มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม     
  

4.คณะควรจัดทําตารางสรุปงบประมาณประจําปที่มุงเนนการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร 
สาขาวิชา และ/หรือ หลักฐาน งบประมาณประจําป.......... 

ท่ีใชพัฒนาบุคลากร 
แนวทางการบริหารงบประมาณประจําป......... 

ท่ีใชในการพัฒนาบุคลากร 
1.สาขาวิชา...........................   
2.สาขาวิชา...........................   
3.สาขาวิชา...........................   
4.สาขาวิชา...........................   
7.บุคลากรสายสนับสนุน   
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 5. คณะควรจัดทําขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายตอหัวของนิสิตเพื่อใชประกอบในรายงานทางการเงินดวย 
 6 .คณะควรเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและภายนอกใหครบถวน อาทิ เชน 
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการเก็บสําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากระดับ
มหาวิทยาลัยมาประกอบการนําเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาดวย 
 7. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะควรเนนการกลาวถึงการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และควรนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจใหมากข้ึน มีขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นน้ีใหมากข้ึน 

  ขอเสนอแนะ 
ไมม ี

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
ไมม ี

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง 
ไมม ี

  แนวทางเสริม 
ไมม ี

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ไมม ี

  ขอเสนอแนะ 
 1. เกณฑขอ 9 ในเรื่องมีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน 
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน พบวายังไมมีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ันคณะควรดําเนินการในประเด็นดังกลาวดวย เพื่อใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ีสมบูรณ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
ไมม ี

 



 29 

 

ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑติ มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ไดคุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที ่4 

ตารางท่ี 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐาน
ท่ี 1 ดาน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.94 3.45 5.00 2.96 3.47 5.00 5.00 2.94 3.45 5.00 5.00 2.96 3.47 

มาตรฐาน
ท่ี 2 ดาน
การบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.36 2.36 4.88 4.88 4.88 4.71 4.69 4.71 - 4.30 4.30 - 4.00 4.00 4.33 4.30 4.30 4.32 4.26 4.22 4.00 4.19 

มาตรฐาน 
ที่ 2 ก  
ดานธรร
มาภิบาล
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.71 4.71 - 3.70 3.70 - 3.70 3.70 5.00 5.00 3.70 4.84 4.71 4.71 3.70 4.59 

มาตรฐาน 
ที่ 2 ข  
ดานพันธ
กิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

2.36 2.36 4.80 4.78 4.80 4.70 4.67 4.70 - 4.40 4.38 - 4.05 4.05 4.10 4.03 4.40 4.19 4.03 3.96 4.05 4.04 

มาตรฐาน
ท่ี 3 ดาน
การสราง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู
และสังคม
แหงการ
เรียนรู  

- - 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 4.50 4.50 2.37 3.22 4.50 4.50 2.42 3.25 

เฉล่ีย
ภาพรวม 

2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ผลการ
ประเมิน 

ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 



 30 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังน้ี  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.47 ไดคุณภาพ
ระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ควรเรงพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียน และพัฒนากิจกรรมพัฒนานิสิตใหครบถวนมากย่ิงข้ึน 
 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.19 อยูในเกณฑระดับดี หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 
ไดคุณภาพระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.25 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
ยังมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไมมากเทาที่ควร รวมถึงผลงานวิจัยของคณาจารยที่สามารถย่ืนขอจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือการคุมครองสิทธ์ิอื่นๆ 
 

ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการแลว พบวา 
มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 3.99 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สรปุผลการประเมินตามมมุมองการบรหิารจัดการดานตางๆ  
มุมมองดาน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิต
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

- - 4.86 4.83 4.86 4.86 4.83 4.86 5.00 3.74 3.95 5.00 3.36 3.64 4.88 4.86 3.74 4.44 4.88 4.86 3.36 4.29 

2. ดาน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.56 4.56 4.56 - 4.53 4.53 - 4.50 4.50 4.90 4.90 4.53 4.79 4.60 4.60 4.50 4.57 

3. ดาน
การเงิน 

1.83 1.83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 3.41 3.41 - 3.41 3.41 3.41 - 3.41 

4. ดาน
บุคลากรและ
การเรียนรู
และ
นวัตกรรม 

1.31 1.31 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.29 2.29 - 2.34 2.34 2.91 2.91 2.29 2.42 2.91 2.91 2.34 2.44 

เฉล่ีย
ภาพรวม 

2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ผลการ
ประเมิน 

ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังน้ี  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29 ไดคุณภาพ
ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกดานการจัดการเรียนการสอน 
การสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 
การสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน ทั้ง 5 ดาน รวมทั้งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.57 ไดคุณภาพระดับ    
ดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรเปนไปอยางดี และการจัดบริการสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการ
เรียนการสอนครบถวน 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.41 ไดคุณภาพระดับพอใช สะทอน
ใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ควรแสวงหาเงินรายไดเพื่อการดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยและ
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.44       
ไดคุณภาพระดับตองปรับปรุง สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ ควรหาแนวทางเพิ่ม
จํานวนอาจารยที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย 

ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา  
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการแลว พบวา 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ไดคุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา 

2.54 2.54 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 3.40 3.40 - 3.35 3.35 4.24 4.24 3.40 4.08 4.12 4.12 3.35 3.98 

   1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   2) ดานวิชาการ 1.31 1.31 4.67 4.67 4.67 4.33 4.33 4.33 - 2.08 2.08 - 2.08 2.08 3.03 3.03 2.08 2.87 3.12 3.12 2.08 2.95 
   3) ดานการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ดานการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.06 4.06 - 3.99 3.99 5.00 5.00 4.06 4.76 4.67 4.67 3.99 4.50 

2. มาตรฐานดาน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.83 1.83 4.78 4.75 4.78 4.78 4.75 4.78 5.00 3.58 3.71 5.00 3.41 3.55 4.53 4.48 3.58 4.08 4.53 4.48 3.41 4.00 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   1) ดานการผลิต
บัณฑิต 

- - 4.75 4.67 4.75 4.75 4.67 4.75 5.00 2.94 3.45 5.00 2.96 3.47 4.80 4.75 2.94 4.10 4.80 4.75 2.96 4.11 

   2) ดานการวิจัย 1.83 1.83 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 2.37 2.37 - 2.42 2.42 3.61 3.61 2.37 2.99 3.61 3.61 2.42 3.02 
   3) ดานการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสงัคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.95 4.95 - 3.97 3.97 5.00 5.00 4.95 4.98 5.00 5.00 3.97 4.49 

   4) ดานการทํานุ
บํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉล่ียภาพรวม 2.36 2.36 4.84 4.83 4.84 4.68 4.67 4.68 5.00 3.54 3.64 5.00 3.40 3.51 4.44 4.41 3.54 4.12 4.31 4.28 3.40 3.99 

ผลการประเมิน ตอง
ปรับ
ปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังน้ี  
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 สะทอนใหเห็นวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาครบ
ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน แตควรมีการพัฒนาในดานวิชาการใหเพิ่มมากย่ิงข้ึน เชน การเพิ่มจํานวนอาจารยที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในการสงเสริมผลักดัน
ใหคณาจารยเรงสรางผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.11 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.02 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะทอนใหเห็นวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการมีการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน โดยควรเรงพัฒนาและ
ปรับปรุงในดานการวิจัยเพื่อใหมีผลการดําเนินงานในระดับที่ดีย่ิงข้ึน เชน การสนับสนุนใหอาจารยรวมกลุมทําการ
วิจัยและการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกใหเพิ่มมากย่ิงข้ึน  
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ภาคผนวกท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

 
ลําดบั 

ที่ 
ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 99 99 
2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 99 99 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 6 6 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - - 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1 1 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - 
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจงใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 6 6 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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ลําดบั 
ที่ 

ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก -  
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ครบถวน 
6 6 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 1 1 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด - - 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป) 

6 6 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 
6 6 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
- - 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,448 1,448 
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา -  
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,317 1,317 
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 131 131 
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 49 49 
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 82 82 
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - - 
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ 71.5 71.5 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 58.5 58.5 
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 13 13 
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา

หรือเทียบเทา 
71.5 71.5 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

4 4 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

58.5 58.5 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 

9 9 
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101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

3.50 3.50 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 64.5 64.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 4 4 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 52.5 52.5 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 8 8 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 2 
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 1 
109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 1 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5 5 
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 5 5 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - - 
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - 

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 6.99 6.99 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,774.02 1,774.02 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,705.38 1,705.38 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 68.64 68.64 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 108 108 
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ

ใช Wi-Fi กับสถาบัน 
477 477 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 4.02 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.82 3.82 
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.88 3.88 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

3.88 3.88 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.88 3.88 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 277 277 
140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 276 276 
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 
236 236 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14 14 
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - - 
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - - 
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 10 10 
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - - 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 
12,313.39 12,313.39 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 304 304 
150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 34 34 
151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑติระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 
152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
58 58 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.18 4.18 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 
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156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF - - 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด - - 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 
- - 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

- - 

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง - - 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

- - 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- - 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - - 
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท) 
- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - - 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 34 34 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- - 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอ่ืนๆ) 

- - 
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178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus 
(จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับทีนั่บในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

- - 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - - 
187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) - - 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.15 4.15 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.06 4.06 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.11 4.11 

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภทกิจกรรม - - 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค 27 27 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 1,767 1,767 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 1 1 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 731 731 
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 8 8 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 718 718 
   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 6 6 
   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 152 152 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
58.5 58.5 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 58.5 58.5 
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194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - - 
195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 508,000 508,000 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 508,000 508,000 
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,094,160 1,094,160 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,094,160 1,094,160 
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 58.5 58.5 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58.5 58.5 
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 13 13 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 13 
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

5 6 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 6 
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับทีนั่บในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 
- - 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 
- - 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
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229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา) 
1 1 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1 
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
1 1 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1 
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน - - 
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 15 15 
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 2 2 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ - - 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - - 
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260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน) 

- - 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน) 

- - 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 17 17 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 3 2 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 0 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย 

1 1 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3.88 3.88 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) - - 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 4.14 3.70 

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 9 9 
270   จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
18 18 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 17 17 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 1 1 
271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ 
9 9 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 9 9 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ - - 
272   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 1 1 

   - ดานการวิจัย - - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ดานอ่ืนๆ - - 

273   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 

- - 

   - ดานการวิจัย - - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ดานอ่ืนๆ - - 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 10,268,070 10,268,070 
285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 
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286   คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน   
   - ปงบประมาณ 6,744,051.63 6,744,051.63 
   - ปการศึกษา   

287   คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 336,400.00 336,400.00 
288   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,410,308.41 2,410,308.41 
289   คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) - - 
290   คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 5,292,481.37 5,292,481.37 

291   เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 3,187,618.37 3,187,618.37 
292   สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 336,400 336,400 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง

กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.20 4.20 

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 58 58 

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

4.18 4.18 

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 

278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

- - 

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 
280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 
- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 17 17 

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 58 58 

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 4.18 4.18 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.18 4.18 

องคประกอบที่ 98  องคประกอบสํานักงาน กพร. 
293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 2,218 2,218 
294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี - - 
295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร - - 
296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง 75 75 
297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญ่ีปุน - - 
298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ - - 
299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา - - 
300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน - - 
301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู - - 
302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย - - 
303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว - - 
304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม - - 
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ลําดบั 
ที่ 

ลําดบั
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 2,143 2,143 
306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ - - 
308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

ที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
1,321 1,321 

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

65 65 

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญ่ีปุนที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,256 1,256 

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซีย
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- - 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ขอมูลการสัมภาษณ 

 
 กลุมอาจารย 
1. อาจารยมีความภาคภูมิใจตอการทํางานทีค่ณะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาก 
2. สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เชน โรงอาหารสถานที่ทานขาว หองเรียน 
คอมพิวเตอร โรงจอดรถ รถบัสสําหรับพานิสิตไปศึกษาดูงาน จักรยานไมเพียงพอ คอมพิวเตอรชํารุดไมมีการ
ซอมแซม 
3.  รายวิชาไทยศึกษาไดรับจดัสรรงบประมาณในการพานิสิตจํานวน 300 คน ไปศึกษาดูงาน 50,000 บาท ซึ่งไม
เพียงพอตอคาใชจายจริง 
4. งบประมาณคาที่พกัในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 600 บาท นอยกวาอัตราคาใชจายจรงิ 
5. คาที่พักอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรมีอัตราสงูมากเกินไป 
6. การสนับสนุนงบประมาณในการไปนําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศไมเพียงพอ 
7. ควรมีโครงการสัมมนาคณะอยางสม่ําเสมอ โดยจัดใหไปทัง้คณะ ภายในประเทศหรือตางประเทศก็ได  
8. ควรมีการสรางความเขาใจการกรอกขอมลู มคอ. กอน เพือ่ลดปญหาความผิดพลาดในการใชงาน 
 
 กลุมบุคลากร 
1. บุคลากรมีความภาคภูมิใจตอองคกร มีความสามัคคี มีความเปนพีเ่ปนนองชวยเหลือกันทกุดาน 
2. อยากใหผูบรหิารใหความสําคัญในการพฒันาความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
3. การปรับเพิ่มอัตราคาที่พักอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรสงูข้ึนไมเหมาะสม 
4. อยากใหเพิ่มจํานวนเงินทุนสนับสนุนในการศึกษาตอมากข้ึน 
5. ความไมเทาเทียมกันของเงินเดือนของพนักงานเงินรายไดกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
6. คณะมีบุคลากรที่ดูแลงานดานวิชาการนอย 
 
 กลุมนิสิตปจจุบัน 
1. จํานวนรับนิสิตของวิทยาเขตเขามาเกินกวาทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนที่มีอยู ทําใหโรงอาหาร หอพัก 
หองเรียน คอมพิวเตอร หอง LAB ภาษา และงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมของนิสิตไมเพียงพอ 
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีปญหา นิสิตประสบปญหาหลายดาน เชน  
 -  การออกเกรด โดยเกรดที่เคยแจงในเทอมกอนเมื่อมาตรวจสอบกับระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงเองไมถูกตอง  
 - การชําระคาเทอม มีการแจงในระบบวานิสิตยังไมไดชําระคาเทอมทั้ง ๆ ที่ไดดําเนินการแลว  
 - การลงทะเบียน โดยนิสิตไดวางแผนการลงทะเบียนไวกอนแลว แตระบบขัดของนิสิตตองมาลงทะเบียนใหม
ตอนเปดเทอม แตเมื่อมาดําเนินการใหมก็ไมสามารถลงทะเบียนไดเน่ืองจากหมูเรียนเต็มแลว 
 - ระบบประเมินการสอนอาจารยเกิดความคลาดเคลื่อน ทําใหนิสิตลงทะเบียนเรียนไมได  
3. ระบบอินเตอรเน็ต และ WIFI ชา และคอมพิวเตอรเกา ไมพรอมใชงาน 
4.  การขอมีบัญชีผูใชอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยลาชา 
5. โสตทัศนูปกรณประจําหองเรียนชํารุดใชงานไมได เชน Projector นาฬิกา เปนตน 
6. นิสิตตองปนจักรยานมาซื้อต๋ัวสําหรับข้ึนรถโดยสารเพือ่เขาไปในตัวเมือง 
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7. อัตราคาต๋ัวโดยสาร 30 บาทตอเที่ยว แพงเกินไป  
8. อยากใหมรีถรางบรกิารทกุ 30 นาที 
9. อยากใหมรีานคา สิ่งอํานวยความสะดวกเพิม่ข้ึน เชน การติดเครื่องปรบัอากาศทีโ่รงอาหาร การจัดใหมรีานคา
เสื้อผาภายในมหาวิทยาลัย เปนตน 
10.อยากให มก.ฉกส. เปนผูนําทางดานวิชาการในแถบภาคอีสาน และใหมรีะบบการคัดเลือกนิสิตเขามาเรียนที่
เขมงวดและมีคุณภาพมากข้ึน 
11.การติดตอขอเอกสาร เชน ใบรายงานผลการศึกษา นิสิตตองไปติดตอชําระเงินที่อาคารบรหิาร (อาคาร 1) กอน
มาติดตอที่ฝายทะเบียน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 
12.นิสิตปริญญาโทตองการใหคณะจัดใหมีหองสําหรบัติวหลังเวลาราชการ 
13.นิสิตปริญญาโทประสบปญหาความลาชาในการติดตอกบับณัฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย จงึอยากให
มหาวิทยาลัยทบทวนกระบวนการในการใหบริการแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
14.อยากใหมหาวิทยาลัยรักษาวัฒนธรรมการรบันอง ซอมบมูใหคงอยูไปตลอด 
15.นิสิตมีความมีความรกั ผูกพัน และภาคภูมิใจ ตอมหาวิทยาลยัมาก  
 
 กลุมผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความตองการขององคกร 
2. ควรสงเสริมใหบัณฑิตมีความเสียสละ อทุิศตนใหกับงาน การปรับตัวเขากบัองคกร การเปดใจกวางรบัสิง่ใหม
ในการทํางานมากข้ึน 
3. ศิษยเกามีความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และพึงพอใจตอการจัดการเรยีนการสอนของ
อาจารย 
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ภาคผนวกท่ี 3   
ภาพกิจกรรม 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
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 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 
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 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


