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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ได้แยกออก

จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นอีกคณะหนึ่ง ชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ” เมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามประกาศ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535  ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา และ 1 
ส านักงาน คือ ภาควิชาการเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด บัญชี  และ ส านักงานเลขานุการ  
  คณะบริหารธุรกิจ อยู่ในกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ได้คุณภาพระดับดี 
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะบริหารธุรกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย  5.00 ส าหรับองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่
ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 และองค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.03  
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การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2558 คณะบริหารธุรกิจ 
 

 
 

จากแผนภูมิ พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2557 จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 2.66 
เป็น 3.03 แต่ยังอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
จาก 4.00 เป็น 5.00 จากระดับคุณภาพจากดี เป็นดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 3.00 เป็น 4.00 ท าให้ได้ระดับคุณภาพจากพอใช้ เป็นดี และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 3.50 เป็น 4.50 ท าให้ได้ระดับคุณภาพจากพอใช้ เป็นดี ส าหรับ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00 อยู่ในระดับดีมาก เท่าเดิมทั้งสองปี  โดยสรุปคณะ
บริหารธุรกิจมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่มีพัฒนาการในทุกองค์ประกอบ  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และ

คุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบ อดทน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการท างานได้เป็นอย่างดี 
2. คณาจารย์ให้ความเอาใจใส่ ดูแลนิสิตเป็นอย่างดี ส่งผลให้นิสิตได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และมี

ภาวะการได้งานท าสูง 
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะ ท าให้คณะมีพัฒนาการด้านวิชาการ 

วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  
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  ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. คณะควรก าหนดจุดเน้นและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการ ที่แสดงเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น มีการสร้างระบบการ
ท างานเป็นทีมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการการท างานให้เกิดเป็นสมรรถนะหลักของ
องค์กร 

2. คณะควรมีการทบทวนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนงานและโครงการทุกระดับให้มี
ความสอดคล้องและตอบสนองต่อจุดเน้นและยุทธศาสตร์ของคณะ มีการประเมินเพ่ือน าผลมาปรับปรุง 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ดี   
- การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยในการบริหารหลักสูตร ทั้งในระดับหลักสูตร และคณะ สามารถเป็น

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ทั้งในและนอกสถาบัน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทัง้ 4  ด้าน   
1. การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.03 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับพอใช้ คณะ

มีหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐานคุณภาพ ครบทุกหลักสูตร มีผลการประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี จ านวน 3 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับปานกลาง จ านวน 6 หลักสูตร มีการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบ อดทน และปรับตัวเข้า
กับสังคมการท างานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีอัตราสูงมากกว่า
ร้อยละ 80 และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจารย์ระดับปริญญาเอก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ 
ผ่านมา จากร้อยละ  62.12 เป็นร้อยละ 65.22 และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
46.97 เป็นร้อยละ 49.28 สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ มีปริมาณลดลงจาก 54.70:1 เป็น 52.15 :1 อย่างไร 
ก็ตามถึงแม้ว่าจะมีจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสาขา
บริหารธุรกิจเป็นจ านวนมาก ซึ่งก าหนดไว้ 25 : 1 คณาจารย์ของคณะยังให้ความเอาใจใส่ ดูแล นิสิตเป็นอย่างดี
ส่งผลให้นิสิตได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง  

2. การวิจัย มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก คณะให้
ความส าคัญกับงานวิจัย โดยมีกลไกการขับเคลื่อนทั้งทางด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
อีกท้ังคณาจารย์ยังมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอกเป็นจ านวนมาก  

3. การบริการวิชาการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี 
คณะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการน าความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในศาสตร์ที่มีอยู่ทุกสาขาวิชาไปสู่
การให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหารายได้เข้าหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และมีการบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลผ่านการ
แลกเปลี่ยนนิสิตและกิจกรรมทางวิชาการท่ีท าร่วมกับต่างประเทศ 
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4. การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพการด าเนินงานระดับดี คณะมี
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรที่ชัดเจน สามารถสะท้อนถึงความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรได้
แต่อย่างไรก็ตามคณะควรน าการรายงานค่าใช้จ่าย และผลการวิเคราะห์ทางการเงิน มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ด้วย  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2557 พบว่า  
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 30 โครงการ/กิจกรรม 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการอบรมความรู้เรื่องการตีพิมพ์ผลงาน เนื่องจากคณะฯ ได้ติดต่อทาบทามวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศเพ่ืออบรมอบรมความรู้เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ อย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่วิทยากร
สะดวกให้อบรมไม่ทันรอบการประเมินในปีการศึกษา 2558 (โครงการจัดขึ้นเดือนกันยายน 2559) 

2. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได ้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบและ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองมีคะแนน
เฉลี่ย 3.97 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.46 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะบริหารธุรกิจ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 ทุกหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
คะแนนเฉลี่ย 2.66 และองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.00 และองค์ประกอบที ่5 คะแนนเฉลี่ย 3.50 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และ 
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่  27 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแนวทางการประเมินในเบื้องต้น  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ 
เวลา 10.00 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ 

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
-    ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558  

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4.  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 
เวลา 12.00 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.15 – 14.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ (แบ่งเป็น 2 ทีม) (สัมภาษณ์กลุ่มละ 45 นาที) ดังนี้ 

 ทีมท่ี 1  สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 
 (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ/รศ.นงนุช อังยุรีกุล (ส.)/รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์ (ส.) 
เวลา 13.15 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา จ านวน 5 คน 
เวลา 14.00 – 14.45 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จ านวน 6 คน 
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 ทีมท่ี 2  สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 6 
 (รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ/อ.ดร.จุมพฏ บริราช/รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (ส.) 
เวลา 13.15 – 14.00 น. กลุ่มท่ี 3 ศิษย์เก่า   - ปริญญาตรี   จ านวน 2 คน 
   - บัณฑิตศึกษา   จ านวน 2 คน 
  ผู้ใช้บัณฑิต (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) จ านวน 3 คน 
เวลา 14.00 – 14.45 น. กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี/ภาควิชา   จ านวน 5 คน 
       และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโท/เอก  จ านวน 2 คน 
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6  

วันพุธที ่28 กันยายน 2559 

เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
เวลา 14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ

บริหารธุรกิจ ณ ห้องเรียน 405 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และ

มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ได้คุณภาพระดับดี 
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะบริหารธุรกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
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2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย  5.00 ส าหรับองค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่
ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 และองค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.03 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน  
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต 

2.39 2.39 5.00 4.00 3.00 3.00 3.36 3.03 ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริการวิชาการ 

    5.00 5.00     5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

    5.00 4.00     5.00 4.00 ระดับดีมาก ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

    4.50 4.50     4.50 4.50 ระดับดี ระดับดี 

รวม 3.04 3.04 4.86 4.43 4.00 4.00 4.17 3.94 ระดับดี ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช้ 

ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี     

ผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจอยู่ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย 3.94) เมื่อพิจารณาในส่วนของ
ปัจจัยน าเข้าจะมีผลด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ (3.04) กระบวนการด าเนินงานของคณะอยู่ในระดับดี (4.00) 
และในส่วนผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี (4.00) ซึ่งพบว่าคณะมีโอกาสในการพัฒนา
ดังนี้ 
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1. ปัจจัยน าเข้าในส่วนคุณภาพของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ควรเพ่ิมกลไกสนับสนุนทางด้าน
เวลา เพ่ือสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการท่ีอาจารย์มีสัญญาผูกพันกับคณะ  

2. กระบวนการด าเนินงานพบว่าคณะควรมีการทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่สามารถด าเนินการวัดผลได้และสะท้อนความส าเร็จของแผนงาน ส าหรับในระดับ
โครงการ-กิจกรรม ควรมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการ-กิจกรรม 

3. ผลลัพธ์การด าเนินการระดับหลักสูตรซึ่งได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรซึ่งคณะควรมี
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้สูงขึ้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
ภาพรวมผลประเมิน       4.17 3.94  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

      3.36 3.03  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

27.02 9 3.00 27.02 9 3.00 3.00 3.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

45 69 65.22 45 69 65.22 4.08 4.08  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

34 69 49.28 34 69 49.28 3.08 3.08  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

3,389.53 65 52.15 3,389.53 65 52.15 0.00 0.00  
    108.59     108.59      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    6     6 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี 

    6     3 5.00 3.00 ไม่พบข้อ 
4,5,6 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       5.00 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

    6     6 5.00 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

31,173,340.00  65 479,589.85 31,173,340.00  65 479,589.85 5.00 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

33.2 69.0 48.12 33.20 69.0 48.12 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์    
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

            5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

    6     6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            5.00 4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    6     5 5.00 4.00 ไม่พบข้อ 5 
และข้อ 7 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

            4.50 4.50   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

    6     5 4.00 4.00 ไม่พบข้อ 
1,3  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

    6     6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.36 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

 จุดแข็ง 
- หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการพิจารณายุบรวมโครงการภาคพิเศษให้สอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้

มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว หรือการสร้างหลักสูตรนานาชาติ 
2. กระบวนการเรียนการสอนควรเน้นและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานจริง เช่น สนับสนุนให้นิสิตเลือก

เรียนสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่ต่ า (49.28%)  
2. แผนงาน โครงการ และกิจกรรมนิสิต ขาดการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ท าให้ 

ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนงานและโครงการได้ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าในคณะมีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ โดยน าแผนพัฒนา

รายบุคคลมาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษา และก าหนดมาตรการในการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 

2. คณะควรท าการจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนงานที่สะท้อนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ในการพัฒนานิสิตที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน ส าหรับในส่วนของโครงการควรก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
บริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะให้ความส าคัญกับงานวิจัย โดยมีกลไกการขับเคลื่อนทั้งทางด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงาน  

2. คณาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนจากภายนอกเป็นจ านวนมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงานการให้ทุนสนับสนุนวิจัยและการเผยแพร่

ผลงานวิจัย โดยน าผลมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์ท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการท างานเป็นทีมเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ทิศทางการวิจัยของคณะยังขาดความชัดเจนในเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ “พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ สร้าง

พันธมิตร เพื่อความยั่งยืน”อีกท้ังยังไม่พบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและชาติ 
2. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือตีพิมพ์ใน

รายงานที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดท าแผนงานด้านการวิจัยและก าหนดทิศทางการวิจัยของคณะตามศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญของคณาจารย์ และความต้องการของสังคม โดยมีแผนงานวิจัยที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และมีงบประมาณสนับสนุน และสร้างบรรยากาศการส่งเสริมการวิจัย  

2. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ โดยหากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน สนับสนุนงบประมาณใน
ส่วนของการเผยแพร่ในวารสาร และมีทีมพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย   5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีความสามารถในการน าความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในศาสตร์ที่มีอยู่ทุกสาขาวิชาไปสู่

การให้บริการทางวิชาการได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่คณะก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

หารายได้เข้าหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าสู่

การบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 

2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการเผยแพร่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม สามารถสร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์การให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมี

การติดตามผลการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการท่ีจัดให้แก่ นิสิต ชุมชน และสังคม 

2. ควรก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา 

3. ควรมีการจัดการความรู้การให้บริการวิชาการเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

 จุดแข็ง 
- 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- การก าหนดตัวชี้วัดของแผนยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ของเป้าประสงค์ของแผนจึงไม่สามารถปรับปรุง

แผนงานให้ตอบสนองต่อความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดจุดเน้นของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของคณะฯอย่างเป็น

รูปธรรมและจัดท าแผนฯให้สอดคล้องกับจุดเน้น ก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ต้องการและน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม 

2. ควรบูรณาการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลผ่านการแลกเปลี่ ยนนิสิตและ
กิจกรรมทางวิชาการที่ท าร่วมกับต่างประเทศ และควรประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักในการให้บริการวิชาการเพ่ือให้สามารถน าศิลปวัฒนธรรมไทยสู่การด าเนินธุรกิจได้  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 
- มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรที่ชัดเจน สามารถสะท้อนถึงความคุ้มค่าของการ

บริหารหลักสูตร และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน  
2. การบริหารความเสี่ยงยังขาดความชัดเจนด้านการก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนถึงโอกาสที่จะเกิดและ

ผลกระทบ  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรน าการรายงานค่าใช้จ่าย และผลการวิเคราะห์ทางการเงิน มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ เพ่ือไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนและแสดงซึ่ง
ความเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
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2. คณะควรวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยน าปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสสูงและ
ผลกระทบมาก มาจัดท าแผนและด าเนินการจัดการความเสี่ยง และมีการก ากับติดตาม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงนั้นลดลงจากเดิม 

3. คณะควรมีการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสร้าง
บรรยากาศความร่วมมือภายในองค์กร 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยในการบริหารหลักสูตร ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ สามารถเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์อาจารย์ จ านวน 5 คน 
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะท าได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว มีผลงานวิจัยมากข้ึนเพราะเหตุใด 

- คณะให้เงินสนับสนุนการวิจัย และมีงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ จึงผลักดันให้มีการท าผลงานลง 
Proceedings และอาจารย์ให้ความสนใจในการท าผลงานวิจัย ท าให้มีผลงานมากขึ้น รวมทั้งยังพยายาม
กระตุ้นให้นิสิตท าวิจัยด้วย โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี 

2. ทิศทางการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
- คณะมีศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย ด าเนินการวิจัยมุ่งเน้นเรื่องการตลาด 
- ส่วนใหญ่มีงานบริการวิชาการมากกว่างานวิจัย แต่ที่ได้คะแนนมากคือการวิจัย ท าให้ทิศทางการวิจัยของ

คณะยังไม่ชัดเจน 
3. คณะมีการสนับสนุนการท าวิจัยหรือไม่ 

- คณะให้การสนับสนุนการท าวิจัยเป็นอย่างดี โดยมีการสนับสนุนเงินทุนวิจัย จ านวน120,000 /ปี/คน  
ส่วนใหญ่ทุกภาคขอใช้เงินทุนวิจัยของคณะฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณบดี 

4. งานวิจัยที่ท าควรเป็นเรื่องประเภทไหน มีการก าหนดหัวข้ออย่างไร 
- มีการท าวิจัยแบบต่อยอด และก าหนดหัวข้อโดยนักวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคณะมีส่วนก าหนดหัวข้อด้วย 

โดยศูนยเ์ชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย ที่มุ่งเน้นด้านตลาด  
5. คณะมีการสร้างบรรยากาศในการท าวิจัยอย่างไร 

- คณะสนับสนุนให้มีการจัดอบรม สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย 
- งานวิจัยส่วนใหญ่พัฒนาต่อยอดจากงานของนิสิตที่ท าวิจัย มีการใช้ฐานข้อมูลของคณะ และของ

มหาวิทยาลัยในการท าวิจัย 
- ปัญหาที่พบในการท าวิจัย คืออาจารย์มีภาระงานสอนจ านวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาท าวิจัยเท่าที่ควร  

6. สิ่งทีค่ณะจัดให้ในภาพรวมเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอควรเพิ่มสิ่งใด 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมากพอเกินความจ าเป็น 
- ทุนวิจัยมีพร้อมแต่บางครั้งกฎระเบียบที่มีมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเบิกเงินทุนท าวิจัย และเห็นว่า

คณะควรปรับปรุงในเรื่องนี้ 
- อาจารย์บางส่วนไม่กล้าขอทุนวิจัย เนื่องจากกังวลว่าจะท าวิจัยไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- ด้านการเรียนการสอน มีสถานที่เพียงพอ แต่อุปกรณ์การเชื่อมต่อต่าง ๆ ทางโสตทัศนูปกรณ์ ควร

ปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน  
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7. ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงของคณะเป็นอย่างไร 
- อาจารย์รุ่นพี่คอยก ากับดูแลอาจารย์รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ ให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมทั้งให้ค าปรึกษาปัญหาที่

พบจากการท างาน  

8. คณะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของภาควิชาการอย่างเป็นทางการหรือไม่ 
- ส่วนใหญ่แต่ละภาคเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งปฏิบัติงานหลายหน้าที่รวมทั้งปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

ของภาควิชาด้วย 

9. ประโยชน์ของการบริหารหลักสูตร 
- มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ระดมความคิดเห็นทุกวิทยาเขต โดยเห็นว่าเป็น

ประโยชน์มาก และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขนต้องเป็นผู้น าให้ทุกวิทยาเขตด้วย 

10.  การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก AACSB ทราบหรือไม่ว่าคณะอยู่
ระหว่างเข้ารับการรับรองคุณภาพ 
- อาจารย์ทุกคนรับทราบในทิศทางการเข้าสู่การรับรองระดับสากลของคณะ 

11. ภาพรวมการสื่อสารในองค์กรของคณะโดยเฉพาะผู้บริหารกับบุคลากร 
- ภาพรวมดี มีระบบการเข้าถึงในการรับรู้ข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ภายในคณะได้เป็นอย่างดี เช่น  

e- meeting ,line , Facebook โดยเฉพาะการสื่อสารทาง line มีการตั้งกลุ่มตามคณะกรรมการชุดต่าง ๆ   

12. สิ่งที่คณะควรปรับปรุง 
- ควรสร้างบรรยากาศการท าวิจัยในเรื่องการปรับปรุงระเบียบในการเบิกทุนวิจัย  

- กฎระเบียบต่าง ๆ ควรเอื้อประโยชน์ให้ภาคท างานสะดวกข้ึน  

- ปัญหาการลดช่องว่างระหว่างวัย ที่มีมาก ท าให้ความร่วมมือของอาจารย์เกิดขึ้นยาก  

กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน 
1. เหตุผลที่ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจมานาน 

- คณะเป็นเหมือนครอบครัว มีระบบการท างานแบบช่วยเหลือกันโดยแบ่งหน้าที่ชัดเจน  

2. สิ่งที่คณะสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 
- มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

- คณะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้บุคลากร 

3. งานของคณะเป็นระบบหรือไม่ ขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องต่างๆ ที่ล่าช้าเพราะเหตุใด 
- ระบบห้องเรียน มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากมีปัญหาเครื่องขัดข้องต่าง ๆ  

- มีการท าคู่มือปฏิบัติงานของตนเอง  

- บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะยังไม่ทราบ กฎ ระเบียบในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
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4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ หรือชอบกิจกรรมอะไรที่คณะจัด 
- งานเกษียณของคณะ  

- โครงการสัมมนานอกสถานที่ของคณะ เพราะจะได้พบปะพูดคุยกัน 

- โครงการปัจฉิม การพานิสิตไปไหว้พระ พาไปปลูกข้าว และท ากิจกรรมการเกษตรต่างๆ  

- โครงการที่จัดให้นิสิต เช่น การฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง  

5. สิ่งที่คณะควรปรับปรุง 
- ควรมีมาตรการให้สายวิชาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนกลางของคณะมากข้ึน 

- ความปลอกภัยของนิสิตในการข้ามถนนหน้าคณะ ควรท าท่ีชะลอรถไม่ให้รถวิ่งเร็ว  

6. สวัสดิการที่คณะจัดให้บุคลากร 

- คณะมีสวัสดิการกองทุนกู้ยืมต่าง ๆ  กองทุนส าหรับครอบครัว  ทุนการศึกษา 

- จัดพื้นที่ส าหรับห้องออกก าลังกาย  ห้องคาราโอเกะ 

- จัดท าแบบฟอร์มชุดท างานให้บุคลากรปีละ4 ตัว  

7. ความภูมิใจในคณะบริหารธุรกิจ 
- ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง และมีความเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ 

กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 7 คน 
- ศิษย์เก่าเห็นว่า คณะควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในเชิงลึก เพื่อให้นิสิต

เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
- ศิษย์เก่าเห็นว่า ในกรณีผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน คณะฯ ควรเน้นภาคปฏิบัติ เช่น การศึกษา

ดูงาน เพื่อให้เห็นภาพการท างานจริงมากขึ้น 
- ศิษย์เก่าเห็นว่า คณะควรมีหลักสูตรการสอนเรื่องจิตวิทยาการสื่อสารซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การท างานได้ 
- ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติการท างานดี 

มีความอดทนสูง และมีความคล่องตัวในการท างาน 
- ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า คณะควรพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Excel และทักษะการใช้

ภาษอังกฤษในการโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ ทักษะการน าเสนองาน และการพัฒนาเส้นทางทางอาชีพ
ของตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ กล้าแสดงความคิดเห็น และทักษะทางปัญญา เพิ่มวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์  
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กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์นิสิตทุกช้ันปี จ านวน 7 คน 
- นิสิตปัจจุบันเห็นว่า คณะบริหารธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ถือว่าเป็นจุดแข็งของคณะฯ  
- นิสิตปัจจุบันเห็นว่า มีความประทับใจที่อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ ดูแล และสามารถเข้าถึงง่าย และมี

ระบบรุ่นพี่ดูแลน้อง และความผูกพันของรุ่น 
- นิสิตบัณฑิตศึกษาเห็นว่า คณะฯ ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่เฉพาะส าหรับนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก

เพ่ือท างาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
- คณะฯ ควรจัดหาที่จอดรถส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 

 

ภาคผนวกที่ 2  
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี ้ ค่า 

ตวับ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.0761 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.0797 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3,389.5282 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 5.0000 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 69.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 24.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 45.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 35.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 8.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 27.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 9.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 18.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 9.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 9.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 3,389.53 

ระดับอนุปริญญา 0.00 

ระดับปริญญาตร ี 2,056.14 

ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 

ระดับปริญญาโท 705.33 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 

ระดับปริญญาเอก 35.44 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,176,000.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,176,000.00 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 29,997,340.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29,997,340.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 65.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 77.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

34.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

25.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

8.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 

ผลงานได้รบัการจดสทิธิบตัร 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 6.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6.00 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 

0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินเบื้องต้น 

 

 

 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์และบุคลากร 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต 
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คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ต่อผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ต่อผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 

 


