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คํานํา 
 
ดวยนโยบายของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรที่เนนในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาโดยมีการ

สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดพยายามปรับปรุงและพัฒนาภารกจิในดานตาง ๆ ของคณะฯที่จะสะทอนตอ
งานดานประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานงึถึงคุณภาพทีส่อดคลองกับทั้งการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เสนอขอมูลเพื่อการประเมินในกรอบเวลาของปการศึกษา 2552 (ตั้งแต
วันที่ 1 มถิุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ) โดยมีสาระของการวเิคราะหตนเองครอบคลุมองคประกอบทั้ง 
9 ดาน 50 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจดัการประกอบไปดวยการ
วางแผน การดาํเนินการ และการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการประกันคุณภาพของคณะฯ เปนไปอยางถกูตองเหมาะสม 
ซ่ึงการดําเนินการปรับปรุงและพฒันาคณะฯ นั้นไดมีมาอยางตอเนื่องนบัจากไดมกีารเปดการเรียนการสอนในครั้ง
แรกในปการศกึษา 2539 จนกระทั่งปจจบุนั อยางไรก็ตามคณะฯ ก็จะมุงมั่นในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
คณะฯ ตามแนวคิดดานการประกันคณุภาพอยางตอเนื่องและเหมาะสมตามลําดับตอไป 

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณหนวยงานหลักของคณะฯ อันไดแก หนวยงานดานการบริหารและ
สนับสนุน หนวยงานดานวิชาการ และหนวยงานดานการดําเนินการ ทีใ่หขอมูลและขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จน
สามารถไดขอสรุปเพื่อการจดัทํารายงานการประเมนิตนเองฉบับนี้ใหเปนไปตามสภาพการปฏิบัตจิริง 
 

 
อาจารยเติมศักดิ์    สุขวิบูลย 
คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 

                                                                               กรกฎาคม 2553 

  

  

  

  

  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

2 

 

  
บทที่ บทที่ 11  

ขอมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการขอมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ  

 
  

1.1 ประวัตคิวามเปนมาคณะวิทยาการจัดการ 
 เมื่อรัฐบาลไดกําหนดนโยบายกระจายความเจรญิออกสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยใหแตละภมูิภาค
มีการพฒันาศนูยกลางความเจรญิขึ้นในพืน้ที่ของตนเอง โดยมวีัตถุประสงคหลักในการมุงเนนใหเกดิเปนเขต
เศรษฐกิจแหงใหม เนื่องจากศักยภาพความพรอมของภูมิภาคชายฝงทะเลตะวันออกที่มีอยูเดมิคอนขางสูง ดังนั้น
นโยบายดังกลาวจึงทําใหสามารถกระตุนการขยายฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการจางงานพรอมกับ
สงเสริมธรุกจิ การคา การทองเทีย่วและการบริการ เพื่อใหภูมภิาคนี้สามารถพึง่ตนเองไดตลอดจนเปนฐานการ
ดําเนินธรุกจิระหวางประเทศใหกับประเทศไทย 
 ดวยเหตุนี ้ รัฐบาลจําตองเรงดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริการ อ่ืนๆ พรอมกับเรงรัด
การผลิต และพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอตอความตองการของทองถิน่ และภูมิภาคเพื่อรองรับความเจรญิกาวหนา 
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของกําลังแรงงานใหมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานในระดบัที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เปนการ
สนับสนุนใหโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก สามารถดําเนินไปอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด รวมทั้งบรรลุตามวัตถปุระสงค และเปาหมายที่วางไวในการพัฒนาระดับภูมิภาคและประเทศ ตามลําดับ  
 จากศักยภาพและความพรอมที่มีอยูในปจจบุัน ประกอบกับพื้นฐานการจัดการศึกษาเดิม ผนวกเขากับ
ความรับผิดชอบตอระบบการศึกษา และการพัฒนาประเทศวา สามารถเขามามสีวนรวมสรางสรรคพัฒนาพืน้ที่
บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวนัออก ภายใตขอบเขตภาระหนาที่ที่มีอยูได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจดัทาํแผน
จัดตั้งคณะวทิยาการจัดการขึน้ ณ วิทยาเขตศรรีาชา  และจัดใหอยูในประเภทสถานศึกษาระดับอดุมศึกษาที่สามารถ
ขยายโอกาสทางการศกึษา เพื่อตอบสนองการพฒันาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวนัออก และการ
พัฒนาประเทศ ตามลําดับ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง เสริมสรางงานวิจยัและพฒันาทางวิชาการ
ทางการจัดการธรุกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธรุกจิบริการสาขาตางๆ การบริหารสาธารณะ และการจัดการการ
ขนสง โดยเฉพาะสาขาวชิาที่มีความตองการจากฐานการผลิต และระบบเศรษฐกิจหลกัทั้งระดับภูมภิาคและ
ระดับประเทศ 
 หลังจากดําเนนิการตามแผน คณะวิทยาการจัดการ ไดรับความเหน็ชอบในหลกัการใหบรรจุไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในป พ.ศ. 2539 คณะอนกุรรมการ
พิจารณาจดัตั้งหนวยงานราชการใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบใหขยายจากวทิยาลยัชุมชนเปน
วิทยาเขตศรรีาชา และสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดอนุมัติใหเปนวิทยาเขตศรรีาชาอยางสมบูรณ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2542  โดยที่มีคณะวิทยาการจดัการเปนหนวยงานภายในระดับคณะวิชา มี
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วัตถุประสงคเพื่อรองรับผูทีสํ่าเร็จการศกึษาในระดับมธัยมศกึษาตอนปลายจากทัว่ประเทศ และกระจายโอกาสทาง
การศกึษาสูภูมภิาคพื้นทีภ่าคตะวนัออก คณะวิทยาการจดัการไดเปดรบันิสิตรุนแรกในปการศึกษา 2539 จํานวน 3 
สาขาวิชา ไดแก สาขาการจัดการ  สาขาการตลาด และสาขาการโรงแรม และดําเนินการเรียนการสอนครั้งแรกใน
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2539 โดยมุงทีจ่ะผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพทางดานการจดัการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการ
บริหารธรุกิจทกุประเภทมารองรับกับการขยายตวั เพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานของภูมิภาคบริเวณ
ชายฝงทะเล 
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค 
      ของคณะวิทยาการจัดการ 
 
ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนสถาบันที่มปีณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรุ
ใหเกิดความเจรญิงอกงามทางภูมิปญญา ทีเ่พียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคณุธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนํา
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณทีด่ีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจรญิ และความเปนอารยะของชาต ิ
 
ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนสถาบันที่มปีณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพฒันาความรู
ใหเกิดความเจรญิงอกงามทางภูมิปญญาทีเ่พียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคณุธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนํา
ทิศทางสืบทอด เจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจรญิ และความเปนอารยะของชาติ 

วิสัยทัศน 
 "คณะวิทยาการจัดการมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริหารจัดการ" 

ภารกิจ 
  1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
        สังคม 

  2) สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรม และตัดสินใจรวมกัน โดยยึด
       หลักจริยธรรม 

  3) สงเสริมและพัฒนาสมาชิกองคการใหมีความเขมแข็งทางวิชาชีพ  และเปนที่ยอมรับของสังคม 

        พรอมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรวมมือ แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูดานการ 
        บริหารจัดการสูสังคม 
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หลักจรรยาบรรณ 
  หลักจรรยาบรรณนี้ถือเปนหลักที่ใหแนวทางปฏิบัติในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ อันจะนําไปสูเจตจํานงแหงปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 1)   การแสวงหาความเปนเลิศในวิชาชีพ พึงมีความรับผิดชอบตอตนเองและอาชีพ ขยันหมั่นเพียร 
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ พัฒนาความสามารถทางวิชาการและการถายทอด แสวงหาความรูและมีการ
เตรียมตัวที่ดี ตลอดจนมุงมั่นสรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

 2)   ความเอาใจใสตอนิสิต เมตตา กรุณา แบงปน ให ชวยเหลือในสิ่งที่จําเปนและพึงกระทําสิ่ง 
เปนประโยชนตอนิสิต 

  3)   ความเคารพตอผูอ่ืน เคารพความเปนสวนตัวและสิทธิการตัดสินใจของทุกคน ปฏิบัติตอกัน
อยางสุภาพ ใหเกียรติ และไมปฏิบัติตนในวิถีทางอันจะทําใหบุคคลอื่นเกิดความเสื่อมเสีย 

  4)   ความยุติธรรม เปดเผยและมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม และยอมรับความ
แตกตาง 
  5)   ความซื่อสัตย พูดความจริง จริงใจ ซ่ือตรง ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไมแสวงหา
ผลประโยชนโดยทางมิชอบ 

  6)   ความรับผิดชอบตอองคการ มีความศรัทธาและภักดีตอองคการ ประพฤติตนใหเปนแบบอยาง
ที่ดี รักษาผลประโยชนสวนรวม ไววางใจตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจนอุทิศเวลาของตนใหแก
องคการ 

  7)  หนาท่ีพลเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย สงเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตย และมีจิต
สาธารณะ  

 

  
1.3 ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 

 
ยุทธศาสตรที่ 1     : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการ 

            เปาประสงค          : เพื่อจัดการการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  
                                               ตรวจสอบได   โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร และหนวยงาน 
                                               ภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
            กลยุทธ :  

1.1 จัดโครงสรางองคการในรูปของทีมที่มีเปาประสงคในแนวเดียวกันกับภารกิจของคณะ
วิทยาการจัดการ 
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1.2  จัดสรรทรัพยากรโดยเนนไปที่การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพ และการพฒันา
ทรัพยากรมนษุยที่มีคณุภาพทางวิชาการและคณุธรรม 

1.3 จัดระบบงาน โดยคํานึงถึงความคลองตวั ความยืดหยุนและรวดเรว็ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสารในดานการจัดการของคณะเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 

1.4 สรางกลไกทางจรยิศาสตรเพื่อเปนหลักประกันในดานความรับผิดชอบที่มีตอผูมีสวน
ไดเสียและสังคมโดยรวม 

1.5 สรางวัฒนธรรมองคการในดานการตัดสินใจรวมกนัและการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการที่มีคณุภาพ 

1.6 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ยุทธศาสตรที่ 2     : การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงการผลิต

บัณฑิตทีม่ีคณุภาพทางวิชาการและคุณธรรม 

            เปาประสงค         : เพื่อจัดการศกึษาและผลิตบณัฑิตทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปน ที่  
                                              ยอมรับของชมุชน  โดยสงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนและ 
                                              ผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง 

      กลยุทธ :   
2.1 จัดใหมีระบบการกระจายโอกาสทางการศกึษาในสวนภมูิภาคและกลุมผูดอยโอกาส 
2.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานของคณะวิทยาการ

จัดการ  อันประกอบไปดวยดัชนีช้ีวดัผลการปฏบิัติงาน  เพื่อสรางหลักประกันดาน
คุณภาพการเรยีนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3 จัดระบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ทั้งในสวนของวิชาการและการเสริมสรางคุณธรรม
จรยิธรรม  เพือ่ใหไดมาซึ่งคุณลกัษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค 

2.4 สงเสริมและรวมมือกับนิสิตในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรนสิิตเพื่อใหนิสิต
ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในดานตางๆ จากประสบการณการทํากจิกรรมเหลานี ้

ยุทธศาสตรที่ 3      : การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

            เปาประสงค       : พัฒนาหลักสตูรใหมีความทันสมัยและพฒันาบุคลากรใหมีศักยภาพในการผลิต 
                                                ผลงานทางวชิาการ  รวมถงึการพฒันาระบบสารสนเทศใหตอบสนองความ 
                                                ตองการของบุคลากรและนสิิตเพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ                            

         กลยุทธ :   
3.1   พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของภูมภิาคและ

ประเทศ รวมถงึการขยายขอบเขตการศกึษาไปสูหลักสูตรนานาชาติ ทัง้ในระดับปรญิญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

6 

 

3.2   สงเสริมสภาพแวดลอมทางการศกึษาและการเรียนรู  จัดหาเทคโนโลยแีละพัฒนาสื่อการ 
สอนเพื่อกระตุนความสนใจและจูงใจนิสิตในการเรยีน จดัระบบและเครื่องมือที่เปน
ประโยชนตอการคนหาสารสนเทศและการเรียนรูดวยตนเองอยางสะดวก รวดเรว็ใหกับ
นิสิต 

3.3  จัดใหมีการวจิัยในดานการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

3.4  สงเสริมการวจิัยเพื่อการอางอิงทางทฤษฎี และนําไปสูการสรางทฤษฎีใหม เพื่อใชในการ
เรยีนการสอน  

ยุทธศาสตรที่ 4      : การสงเสริมและสนับสนนุการสรางผลงานทางวิชาการ การวิจัยและ

เผยแพรองคความรู 
            เปาประสงค      : เพื่อสงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรทําการวิจยัที่สามารถตอบสนองความ 
                                              ตองการของชมุชนและสังคม  พรอมทั้งสามารถนําองคความรูทีไ่ดไปเผยแพร  
                                              และสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจยัและวิชาการกับหนวยงานอื่น 

        กลยุทธ :  
4.1  สงเสริมใหบุคลากรสรางและเผยแพรผลงาน การคนควาวจิัย ตํารา และผลงานทาง

วิชาการ เพื่อใหสามารถนําวทิยาการไปใชประโยชนอยางเต็มที่ 
4.2  จัดโครงการพัฒนาทักษะในการวจิัยอยางตอเนื่อง ตลอดจนจัดหาแหลงสืบคนสารสนเทศ

การวิจยั การแลกเปลี่ยนและถายทอดทักษะการวจิัย ทั้งภายในและหนวยงานจากภายนอก 
4.3  จัดใหมีโครงการวิจัยเพือ่พัฒนาองคความรูใหม โดยจัดทําแผนและการวจิัยในรปูของ

โครงการที่มีผลกระทบตอการนําไปประยกุตใชทางการบริหารจดัการ 
4.4  สรางเครอืขายทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริมการนาํเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ในระดบัชาติและนานาชาต ิเพื่อพัฒนาสูการเปนศนูยกลางทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 5     :  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและสงัคม 
             เปาประสงค    : เพื่อเปนแหลงความรูและถายทอดความรู  พรอมทั้งสรางเครือขายความรูกับ 
          ภาครัฐและเอกชน  เพือ่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมใหมีความ 
          เขมแข็ง 

        กลยุทธ :  
5.1 ใชส่ือตางๆ เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการและสารสนเทศสูชุมชนและสังคม 
5.2 จัดโครงการฝกอบรม สัมมนาและเผยแพรความรูทีเ่ปนประโยชนแกชุมชนและสงัคม 

                                5.3 สงเสริมใหบุคลากรของคณะใหบริการทางวิชาการและบําเพ็ญตนเปนประโยชนแกชุมชน
และสังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 6     :  การสนับสนุนและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

             เปาประสงค  :  เพื่อสงเสริมและสนับสนนุ  รวมถึงพัฒนากิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม และ   
        ส่ิงแวดลอม  ใหบุคลากรและนิสิตอยูในหลักศลีธรรมและคุณธรรม  
               กลยุทธ : 

6.1  สงเสริมและสนับสนนุใหนิสิตและบุคลากรมีคานยิมที่ดี ยึดมัน่ในหลักศีลธรรมและ
คุณธรรม  

        6.2  ปลูกฝงจิตสํานกึและมีสวนรวมในการอนรุักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมถึง
การอนรุกัษภมูิปญญา ทรพัยากร และสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม 

1.4 ภารกิจหลัก/ภารกิจรอง 

  1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
        สังคม 

  2) สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรม และตัดสินใจรวมกัน โดยยึด
       หลักจริยธรรม 

  3) สงเสริมและพัฒนาสมาชิกองคการใหมีความเขมแข็งทางวิชาชีพ  และเปนที่ยอมรับของสังคม 

        พรอมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรวมมือ แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูดานการ 
        บริหารจัดการสูสังคม 

 โดยแยกเปนภารกจิ 4 ดานดงันี้ 

 การเรยีนการสอน โดยเนนการผลิตบณัฑิตดานการบริหารจดัการในระดับปรญิญาตรีและระดบับัณฑิต 
 การวิจยัโดยเนนการนําความรูความเขาใจทางดานการบริหารจดัการไปทําการวิจยัเพื่อจดัทําแผนและระบบ

       การวิจยัทีม่ีผลตอการพฒันาแกปญหาในระดบัทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ  รวมทั้งการสรางองค
       ความรูใหมโดยใหนิสิตมีสวนรวมในงานวิจยัดวย 

 การบรกิารวิชาการแกสังคม โดยเนนการนําองคความรูทางดานการบริหารจดัการไปบริการใหคําปรึกษา         
       เผยแพร  อบรมและจัดการสัมมนาใหความรูแกชุมชนในทองถิ่นและสังคม 

 การทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม โดยเนนการนําความรูทางดานบริหารจัดการ  ไปรวมดําเนินการ 
      ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดและดาํเนินกจิกรรม 
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1.5 แผนงานประกันคณุภาพ 
 

ลําดับลําดับ  

แผนงานประกันคุณภาพแผนงานประกันคุณภาพ  

พพ..ศศ. . 25525522  พพ..ศศ. . 25525533  

ที่ที่  มิมิ..ยย..  กก..คค..  สส..คค..  กก..ยย..  ตต..คค..  พพ..ยย..  ธธ..คค..  มม..คค..  กก..พพ..  มีมี..คค..  เมเม..ยย..  พพ..คค..  มิมิ..ยย..  

1 ดําเนินการพัฒนาคณะตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

                                                    

2 ทีมงานจัดการคุณภาพการศึกษา
ประชุมและติดตามผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 ในแตละสวนงาน 

                                                    

3 ทีมงานจัดการคุณภาพการศึกษาจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และ คณะทํางาน Peer Review ป
การศึกษา 2552 ทําการตรวจประเมิน
เพื่อสรุปคุณภาพภายใน 

                          

4 ทีมงานจัดการคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุง รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามขอสรุปของ คณะทํางาน 
Peer Review  เพื่อประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
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1.6 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน 
 

 
 
หนวยงานดานการดําเนินการ (7 ทีมงาน)   หนวยงานดานวิชาการ ( 7  หลักสูตร 1 สาขาวิชาพื้นฐานฯ)  และ หนวยงานดานการ
บริหารและสนับสนุน 
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1.7 รายนามผูบริหาร  
 
 

  
   
   
  

 

 

 

รองศาสตราจารย อํานาจ  ธีระวนิช 

           คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
(รอบปการศกึษา 2552 ดํารงตําแหนงถึง 19 มิถุนายน 2553) 

 

 

     
    อาจารย เติมศักดิ์   สุขวิบูลย 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   
         (ดํารงตําแหนงตั้งแต 29 มิถุนายน 2553 )    

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

11 

 

 

 
 
 
 
1.8 ขอมูลสถิติ  

 1.8.1 พ้ืนที ่

  คณะวิทยาการจัดการตั้งอยูทีอ่าคารศูนยเรียนรวม 2 (อาคาร 10) มีพืน้ที่ใชสอยท่ีคณะวทิยาการ
จัดการรับผดิชอบในปจจุบนัอยู 3 ช้ัน คือช้ัน 1 และชั้น 4 ตลอดทั้งชั้นโดยชั้นลางของอาคารเปนที่ทาํการของสวน
งานจัดการศกึษา เพื่อสะดวกในการติดตอกับนิสิต และในบริเวณช้ัน 4  เปนที่ทําการของสวนงานวจิัยและบรกิาร
วิชาการและสํานักงานคณบดี รวมถึงบริเวณของหองพักอาจารยในคณะวิทยาการจดัการและหองประชุมยอย สวน
ช้ัน 2 คณะวิทยาการจัดการดแูลเฉพาะหอง 10201 ซ่ึงปรับปรุงเปนหอง English Society ซ่ึงเปนสถานที่ฝกการใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 

           1.8.2 หลักสูตร  

  ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ เปดสอนนสิิตในระดับปรญิญาตรี หลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
ภาคปกติ 7 สาขา หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 1 สาขา ในระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคพิเศษ 
7 สาขา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คอื  หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โดยมรีายละเอียดหลักสูตรตาง ๆ ดังนี ้

ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน)     
2.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( การจดัการ )    
3.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การตลาด)      
4.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( ธรุกิจระหวางประเทศ)     
5.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว )    
6.  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (การโรงแรม)     
7.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การบญัชบีริหาร)    
8.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การจดัการโลจีสติกส) 

ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน)     
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2.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( การจดัการ )    
3.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การตลาด)      
4.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( ธรุกิจระหวางประเทศ)     
5.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต ( การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว )    
6.   หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การบญัชบีริหาร)    
7.  หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต (การจดัการโลจีสติกส) 

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

1. หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอตุสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  

 1.8.3 จํานวนนิสิต  

 
  ป ป 25255050  ป ป 25512551  ป ป 25522552  
หลักสูตรปรญิญาตร ี 3,081 คน 4,768 คน 4,937 คน 
หลักสูตรปรญิญาโท   26 คน 

  

 1.8.4 อัตรากําลัง  
 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งที่เปนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 
พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรรีาชา (เงนิรายได)  ลกูจางเงินรายได  รวม  68  คน  โดยมรีายละเอียดดังนี ้
(ขอมูล  ณ  1 มิ.ย.52 - 31 พ.ค. 53) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดปการศึกษา 2552 
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คณะวิทยาการจัดการ          
    สายวิชาการ 4 0 0 41 3 0 1 0 49* 
    สายสนับสนนุ 0 0 0 6 12 1 0 0 19 
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* จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึง 9 เดือน 6 คน ดังนัน้จํานวนอาจารยในรอบปการศึกษา 2552 คอื 43 คน 

 
 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนของบุคลากรประจําคณะวิทยาการจัดการ  จําแนกตามประเภท 
 
 
 

 

รวม 4 0 0 47 15 1 1 0 68 
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ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
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คณะวิทยาการจัดการ          
    ตํ่ากวาปริญญาตรี - - - - - 1 - - 1 
    ปริญญาตร ี - - - 5 8 - - - 13 
    ปริญญาโท 3 - - 36 4 - 1 - 44 
    ปริญญาเอก 1 - - 7 2 - - - 10 

รวม 4 - - 48 14 1 1 - 68 

 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนวุฒิการศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 

อัตราสวนรวมรายรับ   ระหวางเงินงบประมาณ : เงินรายได 
 

รายรับป ประเภท 
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  เงินงบประมาณ เงินรายไดภาคปกต ิ เงินรายไดภาคพิเศษ 
ป 2551  4,116,500.00      105,374,316.98       59,187,545.14  

ป 2552  4,226,495.72      97,801,461.19       68,371,695.07  
 

 

 

                                     แผนภูมิแสดงสัดสวนเปรียบเทียบรายรับทั้งหมดป 2551 และ 2552 
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เงินงปม.แผนดิน รายไดภาคปกติ รายไดภาคพิเศษ

เงินงปม.แผนดิน งปม. 2551

เงินงปม.แผนดิน งปม. 2552

รายไดภาคปกติ งปม. 2551

รายไดภาคปกติ งปม. 2552

รายไดภาคพิเศษ งปม. 2551

รายไดภาคพิเศษ งปม. 2552

 
 
 
 
 
อัตราสวนรวมรายจาย   ระหวางเงินงบประมาณ : เงินรายได 
 

รายจายป ประเภท 
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  เงินงบประมาณ เงินรายไดภาคปกต ิ เงินรายไดภาคพิเศษ 
ป 2551   4,116,324.50      54,524,441.20       27,429,273.70  
ป 2552   4,226,495.72      62,149,546.22       39,082,169.07  

 
 
 
                   แผนภูมิแสดงสัดสวนรวมรายจาย   ระหวางเงินงบประมาณ : เงินรายได 
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บทที่ บทที่ 22  

รายงานผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพ  
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2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วิสัยทัศน วัตถุประสงคและแผนงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธตาง ๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อใหผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่คณะวิทยาการจัดการจะ
ดําเนินงานตลอดทั้งปงบประมาณนั้นสอดคลองและเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ   โดยบุคลากรทุกฝายในคณะวิทยาการจัดการไดมีสวนรวมในการพิจารณาจัดทํา
แผนกลยุทธใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่พุงเปาไปยังภารกิจอันสะทอนไปยังวิสัยทัศนของคณะวิทยาการ
จัดการ และจากการวิเคราะหกลยุทธรวมกันแลวใหสวนงานหลัก 3 หนวยงานอันไดแก สวนงานจัดการศึกษา สวน
งานวิจัยและบริการวิชาการ และสํานักงานเลขานุการคณะ  พรอมทั้งหลักสูตรและ 1 กลุมสาขาวิชาพื้นฐานทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และทีมงานที่เปนกลไกในการดําเนินงานตาง ๆ ในคณะวิทยาการจัดการ เชน 
ทีมงานจัดการศึกษาในหลักสูตร ทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร เปนตน นํากลยุทธไปพิจารณาในการ
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการโครงการตาง ๆ  

เมื่อสวนงานตาง ๆ ที่กลาวมาแลวจัดทําแผนการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ คณะผูบริหารจะรวมกัน
พิจารณารวมกับที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ
หลักของหนวยงานและมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คณะวิทยาการจัดการที่ตั้งไวเพื่อใหตอบสนองตอภารกิจและวิสัยทัศน จากนั้นจึงนํามาสรุปรวมจัดทําเปนแผนงาน
ประจําปของคณะวิทยาการจัดการ  สวนการถายทอดแผนงานสูการปฏิบัติงานนั้นคณะวิทยาการจัดการมีกลไกใน
การดําเนินงานตามที่กลาวขางตนคือ 3 สวนงาน 7 หลักสูตร 1 สาขาวิชาพื้นฐาน และ 8 ทีมงาน ซ่ึงจุดเดนในการ
ดําเนินงานแบบทีมงานนี้ทําใหมีการถายทอดแผนการดําเนินงานสูบุคคลากรทุกฝายของคณะวิทยาการจัดการผาน
ผูแทนของแตละฝายเพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามแผน และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนนั้น ๆ โดยทีมงาน
จัดการคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุก ไตรมาส 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา 2552 รวมทั้งหมด 9 หลักสูตร ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ได
ม าตรฐ านทั้ งหมด  ประกอบด ว ย  ภาคปกติ  8  หลั กสู ต ร  นํ าหลั กสู ต รม าจ ากคณะบริ ห า รธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด และหลักสูตร
การเงิน และนําหลักสูตรมาจากคณะมนุษยศาสตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการโรงแรม อีก 4 หลักสุตรอัน
ประกอบดวย หลักสูตรการบัญชีบริหาร หลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรการจัดการทองเที่ยวและโรงแรม 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

19 

 

และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส เปนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการเอง และในภาคพิเศษนั้น ประกอบไป
ดวย  8 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ซ่ึงดําเนินการเรียนการสอนเชนเดียวกับภาค
ปกติเกือบครบทุกหลักสูตรยกเวนหลักสูตรการโรงแรมเพียงหลักสูตรเดียวที่ไมมีการเรียนการสอนในภาคพิเศษนี้  
นอกจากนี้ในภาคพิเศษยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงไดเปดสอนเปนรุนแรกในภาคเรียนที่สองของป
การศึกษา 2552 นี้    พรอมกันนี้คณะวิทยาการจัดการยังอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร
ของคณะวิทยาการจัดการดังไดกลาวไวแลวอีกดวย  

ในดานการเรียนการสอนในรายวิชาที่ เปดสอนภายใตการดูแลของคณะวิทยาการจัดการ จะเนน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเสริมสรางประสบการณความรู
ใหกับนิสิต สนับสนุนใหนิสิตมีการวิเคราะหศึกษาทั้งดวยตนเองและรวมกันคนควาเปนกลุม และในภาคปฏิบัติเอง
คณะวิทยาการจัดการก็ยังมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หอง Business Information Center ) ใหนิสิตไดทําการ
สืบคนขอมูลและศึกษาคนควาดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหนิสิตไดมีการเสริมสรางศักยภาพทาง
ภาษาตางประเทศโดยการจัดเตรียมหอง English Society ไวเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูภาษาผานสื่อตาง ๆ ตาม
ความตองการของนิสิต โดยคณะวิทยาการจัดการไดจัดเตรียมอาจารยชาวตางประเทศไวประจําหอง English 
Society ในฐานะผูอํานวยความสะดวกทางการฝกฝนภาษาอังกฤษ (Facilitator) ไวเพื่อสรางความคุนเคยในการใช
ภาษาอังกฤษใหแกนิสิตอีกดวยนอกเหนือจากหองปฏิบัติการทางภาษาอีก 2 หองซึ่งสามารถปรับเปนหองที่ใช
สําหรับปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดเชนเดียวกัน  

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการทางการวิจัยที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรพรอม
ทั้งซอฟแวรทางการวิจัยที่พรอมใหนิสิตที่เรียนวิชา Research Methods เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสไดทําการฝกปฏิบัติ
กับเครื่องมือวิจัยจริงอยางเต็มที่โดยมีอาจารยผูสอนคอยควบคุมดูแลใหคําปรึกษาใหนิสิตเกิดความคุนเคยในการ
ทํางานวิจัยในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา ทั้งนี้หากนิสิตมีความเขาใจในการทําการวิจัยอยางถองแทอันเนื่องจากมีเวลา
ศึกษาคนควาและใชเครื่องมือทางการวิจัยดวยตนเองยอมจะนําพาใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการประยุกตใช
วิชาความรูของสาขาวิชาของตนเองเพื่อการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และในรายวิชาสัมมนาซึ่งนิสิตทุกสาขาวิชาตอง
คนควาหาความรูดวยตนเองจากผูประกอบการและองคความรูที่เกี่ยวของก็เปนการฝกฝนใหนิสิตไดจัดการสัมมนา
ในองคความรูทางสาขาวิชาของตนเอง และเชิญผูที่สนใจเขามารวมฟงเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูกันใน
สถาบันเดียวกัน  

สวนดานการสอนของคณาจารยทั้งหลายนั้นในทุกภาคการศึกษาอาจารยจะไดรับทราบผลการประเมินการ
สอนโดยนิสิตทําแบบประเมินความพึงพอใจผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะนํามาทบทวนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ทําใหผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยอยูในระดับดี คาเฉลี่ยปการศึกษา 2552 เทากับ 4.34 ซ่ึงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของปการศึกษาที่ผาน
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มาจะเห็นวามีการพัฒนาขึ้น    ในปนี้มีอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ 43 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ 4 คน 
อยางไรก็ตามเพื่อใหการบริหารการจัดการเรียนการสอนเปนไปเพื่อใหนิสิตไดรับคุณภาพสูงสุด คณะวิทยาการ
จัดการไดเรียนเชิญอาจารยพิเศษผูมีความเชี่ยวชาญในวิชาตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอน
รวมกับคณาจารยประจําทุกภาคการศึกษา   ซ่ึงเมื่อดูผลจากการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตขอมูลปการศึกษา 2551 จากกองแผนงานจะพบวามีคาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเปน 
3.95 และจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลัง
สําเร็จการศึกษาก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานสิิต 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดบริการนิสิต เชน มีการสํารวจความคาดหวงัของนิสิตชั้นปที่ 1 มีการบริการดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรยีนรูของนิสิต รวมถึงจัดหองปฏิบัตกิารทางภาษาและคอมพิวเตอร
เพื่อการสืบคนขอมูล รวมทั้งหองปฏิบัติการวจิัยดังที่ไดกลาวไปแลวในองคประกอบที่ 2 นอกจากนี้คณะวิทยาการ
จัดการยังคณะกรรมการพจิารณาการใหทนุการศึกษานสิิตแกนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย พรอมทั้งมคีณะกรรมการ
อาจารยที่ปรกึษาที่ดําเนนิการจัดการระบบอาจารยที่ปรกึษาออนไลนเพือ่เปนการบริหารจดัการการใหคําปรึกษาแก
นิสิตที่ใชการสื่อสารทางระบบสารสนเทศมารองรับกับจํานวนของนสิิตที่มีมาก ซ่ึงทําใหสามารถแกไขปญหา 
ตาง ๆ ใหแกนิสิตไดในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการทีน่ิสิตมาพบอาจารยที่ปรึกษาดวยตนเอง มีการจัดทํา
ตารางเวลาทีน่สิิตจะเขาพบอาจารยติดไวทีห่นาหองของอาจารย และมีการสนับสนนุใหคณาจารยเขารวมโครงการ
อบรมพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาที่ทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจัดใหกอนเปดภาคเรยีน  

นอกจากนี้ยังมโีครงการตาง ๆ ที่ชวยกระตุนใหนิสิตมกีารพฒันาทั้งในดานการเรยีนและศักยภาพอ่ืน ๆ 
เชน โครงการอาจารยทีป่รึกษาพบผูปกครองนิสิตที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 โครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต ไดแก โครงการศึกษาเยี่ยมชม ดูงาน ฝกงาน เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณจริง
จากการศึกษาดูงานมาประกอบการเรยีนการสอน 

คณะฯ มกีารจดับรกิารศษิยเกา เชน มีการประชาสัมพนัธขาวสารใหกบันิสิตทางผานทางเว็บไซตของ

คณะฯ  www.ms.src.ku.ac.th มีกระดานขาวสําหรับนิสิต http://ms.src.ku.ac.th/education/board/board.asp 

เพื่อใหนิสิตไดติดตามขาวสารที่เกีย่วของตาง ๆ และมี http://ms-kusrc.hi5.com เปนสื่อกลางทีท่ันสมัยเพื่อให
นิสิตและศิษยเกาไดคอยติดตามขาวสารและแลกเปลีย่นขาวสารซึ่งกนัและกัน และสําหรับนิสิตชั้นปที่ 4 คณะ
วิทยาการจัดการจดัใหมีโครงการปจฉิมนิเทศใหกับนิสิตชั้นปที่ 4 ซ่ึงกําลังจะจบการศึกษาเปนประจําทุกป 
เชนเดยีวกับการตอนรับนิสิตใหมซ่ึงไดมีการเชญิศิษยเกามาแนะแนวทางใหแกนิสิตชัน้ปที่ 1 ในเรื่องของการเรยีน
และกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาและเลาประสบการณทาํงานในสาขาวชิาชีพตาง ๆเพือ่เปนการกระตุนใหนิสิตมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูในระดับมหาวทิยาลยั 
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องคประกอบที่  4  การวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารงานวิจัยโดยมีฐานขอมูลงานวิจัยของอาจารยผานระบบออนไลน ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ .มก .) http://www.rdi.ku.ac.th/ ซ่ึงเปนขอมูล
สารสนเทศงานวิจัยของอาจารย  

คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมความรวมมือระหวางคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน University of Leeds ประเทศอังกฤษ เปนตน รวมถึงอาจารยในคณะวิทยาการ
จัดการสวนหนึ่งยังไดรับโอกาสทําการวิจัยโดยไดรับการสนับสนุนทุนจากวิทยาเขตศรีราชาเพื่ออีกดวย อยางไรก็
ตามถึงแมวาจํานวนคณาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพและนําเสนอทั้งในและตางประเทศยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนคณาจารยทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบันนี้แตนั่นก็เปนผลอันสืบเนื่องมาจากการที่คณะวิทยาการจัดการมี
คณาจารยสวนใหญที่จัดไดวาเปนกลุมนักวิจัยรุนใหม ซ่ึงอาจจะยังไมมีผลงานใหเห็นไดเดนชัดและสามารถ
นําเสนอเพื่อลงตีพิมพไดภายในชวงระยะเวลาอันสั้น แตคณะวิทยาการจัดการเชื่อวาในระยะยาวแลวคณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการจะตองสามารถสรางความโดดเดนทางงานวิจัยในสาขาวิชาของตนเองไดอยางแนนอน ทั้งนี้คณะ
วิทยาการจัดการมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนดานงานวิจัยแกคณาจารย
ของคณะวิทยาการจัดการในดานตาง ๆ ไดแก การกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขของทุน การเผยแพรผลงานวิจัย เปน
ตน 
  

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ มีศักยภาพที่จะใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เนื่องจากมีอาจารยที่มีความรู 
ความสามารถประกอบกับที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ทําใหปที่ผานมาคณะฯ มีโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หลากหลายโครงการ รวมทั้งเปนวิทยากรบรรยายภายนอก เปนผูประเมินบทความของวารสารและการเขารวม
ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เปนผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการวิทยานิพนธใหกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ   

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีโครงการรวมกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เชน โครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงทางคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการมาแลวตลอดระยะเวลาสามปและยังคงใหบริการอยาง
ตอเนื่องตอไป ในการนี้คณาจารยของคณะวิทยาการจัดการหลายทานไดมีสวนรวมในการฝกอบรมและวิพากษแผน
ธุรกิจใหกับผูเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมนี้ดวย 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ โดยเริ่มจาก
การใหนิสิตไดมีโอกาสทําบุญตักบาตรเพื่อเปนสิริมงคลในตอนเริ่มตนภาคการศึกษาทุกภาค นอกจากนี้ยังมี
โครงการตาง ๆ ที่กระตุนใหนิสิตที่ นอกจากนี้บางโครงการยังมีสวนสนับสนุนดานการใชชีวิตใหกับนิสิตดวย เชน  
โครงการสนทนาธรรมกับความรัก เพื่อใหนิสิตซึ่งอยูในวัยเรียนเขาใจความรักในแงธรรมะและจะไดประพฤติตน
อยูในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ รวมถึงมีโครงการ บางโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตไดรวมทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน รูจักแบงปน มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนไดแก โครงการเลี้ยงอาหารคน
พิการถวายเปนพระราชกุศลเพื่อเทอดพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติย พระบรมราชินีนาถโดยคณะวิทยาการจัดการมี
ทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตรดูแลจัดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ นอกหลักสูตร พรอมดวยสโมสรนิสิต
คณะวิทยาการจัดการ อีกทั้งยังสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน พิจารณาแผนงานโครงการที่
จัดทําขึ้นตามแผนกลยุทธ ที่มีการปรับปรุงรวมกันของบุคลากรทั้งคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อใหแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ 2552-2555  เปนแผนที่มีความสมบูรณเปนรูปธรรมและสามารถนําไปใชงานไดจริง  มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําป  มีการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารและนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการบริหาร
และการจัดการของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ยังมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ โดยสนับสนุนให
บุคลากรเขารวมประชุม  ฝกอบรม  สัมมนาและศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ   
 คณะวิทยาการจัดการ มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยผานทางเว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการ คือ 

www.ms.src.ku.ac.th มีการจัดทําวารสาร เพื่อประชาสัมพันธใหนิสิตและประชาชนทั่วไปรับทราบขาวสารและ
องคความรูทางศาสตรดานบริหารจัดการ  มีการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก โดยผานทางweb board ของ
คณะวิทยาการจัดการ  

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  มีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส  มีการนํา
ขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง ของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง  มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในคณะฯ เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลดานการเงินบัญชีของคณะฯ และรายงานใหผูบริหารทราบ 
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เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ดังกลาว ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

องคประกอบที่ 9  การประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง มีการตรวจสอบและประเมินผลรายงานการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและจัดประชุมเพื่อรายงานผล
การประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุงใหบุคลากรรับทราบเพื่อใหนําไปปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว โดยมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและผลักดันใหบุคลากรประจําเขาใจงานประกันคุณภาพและเห็น
ความสําคัญจนรูสึกวางานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของงานประจําของบุคลากรอีกดวย 
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2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) นั้น คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 50 ตัวบงชี้  9 องคประกอบ 

การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดใหประเมินผลการดาํเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเตม็ 3 คะแนน สวนเกณฑประเมิน
แบงได 2 ลักษณะ คือ เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ (เปน
เกณฑใหคะแนนโดยนับจํานวนขอที่ทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนนการดําเนินงานเรียงลําดับแบบ
ขั้นบันได) 

การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงช้ี 

การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีความหมายของคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน ซ่ึงมี
ความหมายของการใหคะแนน ดังนี ้

- คะแนน 1 หมายถึง มีการดาํเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 
หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับทีย่อมรับไดและใกลเคียงกับ
มาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานทีใ่กลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือ
มีผลการดําเนนิงานที่ไดมาตรฐาน 

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนนิการ หรือไมมผีลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 

สําหรับการสรปุผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ 
จะมีคะแนนเตม็ 3 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการประเมนิในแตละตวับงชี้ โดยภาพรวมของการประเมนิจะเปน
คาเฉลี่ยของคะแนนรายตวับงชี้ทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบสรุปได
ดังนี ้

การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย    การแปลผล 
≤ 1.50    การดําเนนิงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00   การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับด ี
2.51 – 3.00   การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบ 
 

ตารางที่ 10 แสดงสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบ 
 

สรุปการประเมินจาก  9 องคประกอบ  50 ตัวบงชี้ 
 

องคประกอบ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ราย

องคประกอบ 
กรรมการ 

ความหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 14 2.07 2.07 ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 3 2.67 2.67 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
10 1.40 1.40 

ยังไมได
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5 2.80 2.80 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 2.50 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 9 2.44 2.56 ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 2 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 3 2.00 2.00 พอใช 

คะแนนผลการประเมิน 50 2.22 2.24 ดี 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน  2  ตัวบงชี้         
คณะวิทยาการจัดการมผีลการประเมนิในภาพรวมขององคประกอบท่ี 1 เทากับ 3.00  คะแนน  อยูในเกณฑระดับดี
มาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี ้

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

กรรมการ 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
3) 

กรรมการ 

ตัวบงชี้ที ่1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทกุภารกจิ 

ระดับ 7  3  

ตัวบงชี้ที ่1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้อง

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 
100 

 3  

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1   3.00  
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ   

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1.มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตักิารประจําปใหสอดคลองกันและ

กันสอดคลองกับภารกจิหลกัของคณะ ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3.มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกาํหนดเปาหมายของแตละตวับงชีเ้พื่อวัดความสาํเร็จ

ของการดําเนนิงาน 
4.มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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6.มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลยัและของชาตติลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ 

7.มีการนําผลการประเมนิและผลการวเิคราะหมาปรบัปรุงกลยุทธและแผนการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน กระบวนการพัฒนากลยุทธ และแผนงาน
ประจําป มีการกําหนดดัชนีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละดัชนีเพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนี และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะมีการจัดทํา Strategy Map เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผน
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

1.1 – 1 – 01 
แผนกลยุทธคณะวิทยาการจดัการ ประจําปงบประมาณ 2552-
2555 

1.1 – 2 – 01 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวทิยาการจดัการ 

1.1 – 3 – 01 
แผนการดําเนนิงานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2552 

1.1 – 4 – 01 
สรุปแผนการดําเนินงานคณะวิทยาการจดัการ ประจําป
งบประมาณ 2552 

1.1 – 5 – 01 รายงานผลการดําเนินงานรอบไตรมาส 

1.1-5-02  เอกสารตดิตามผลการดําเนนิงานรอบไตรมาส 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

28 

 

1.1 – 6 – 01 
แผนการดําเนนิงานคณะวิทยาการจัดการประจําป(พ.ศ.2552-
2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1.1 – 7 – 01 รายงานการประชุมสัมมนาคณะวิทยาการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด  

การคิดรอยละตัวบงชี้ : คํานวณมาจากสูตร 

 

รอยละการบรรลเุปาหมายตามตัวบงชี้  = 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมาย  
รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย  
รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย  
รอยละ 90 – 100  

 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการกาํหนดแผนงานในรอบปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552)ไวจํานวน 71 โครงการ   โดยมตีัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมายจํานวน  
77 ตัวบงชี้ จาก ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 77 ตัวบงชี ้

 

ดังนั้น รอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี         = 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

1.2 – 1 – 01    รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

X  100 

77 

77 X  100 =    100 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

29 

 

องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 

 องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 14  ตัวบงชี้  คณะวิทยาการจัดการมผีล
การประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 เทากับ  2.07   คะแนน  อยูในเกณฑระดับดี สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังนี ้
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 2 
การเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหาร

หลักสูตร 

ระดับ 6 2 

ตัวบงชี้ที ่2.2 มีกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ระดับ 6 3 

ตัวบงชี้ที ่2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันา

หลักสูตรและการเรยีนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชมุชน
ภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 5 3 

ตัวบงชี้ที ่2.4 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

154.49 1 

ตัวบงชี้ที ่2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรอืเทียบเทาตออาจารยประจํา 

รอยละ 18.6  1 

ตัวบงชี้ที ่2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ผศ. รอยละ 18.6 

   อ. รอยละ 81.4 

1 

ตัวบงชี้ที ่2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 

ระดับ 4 3 

ตัวบงชี้ที ่2.8 มีระบบและกลไกสนับสนนุใหอาจารยประจํา

ทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3 ขอ 2 

ตัวบงชี้ที ่2.9 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

82.47 3 

ตัวบงชี้ที ่2.10 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรบั

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

89.45 2 
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องคประกอบท่ี 2 
การเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่2.11 ระดับความพงึพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต 

3.95 3 

ตัวบงชี้ที ่2.12 รอยละของนสิิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศกึษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกยีรติคุณ

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ใน
ระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิ

รอยละ 1.97 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรกึษาวทิยานิพนธที่ทาํ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

0 0 

ตัวบงชี้ที่ 2.14  ระดับความพงึพอใจของนสิิตตอคุณภาพการ

สอนของอาจารยและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

4.34 3 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 2  2.07 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

   1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
 2. มีการกาํหนดเปาหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลักสตูรในแผนการผลิตบณัฑติ 
 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทกุเรื่อง 
 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวทิยานิพนธที่ตพีมิพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทาํ
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตน 

 5. มีการนาํผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลกัสูตรประจําปการศกึษาไปปรับปรุงหลักสตูร/การ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

 6. หลักสูตรที่เปดสอนทกุหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทกุเรื่อง และมีการ
ประกันคณุภาพหลักสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (พจิารณาจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  และคูมือ
การเสนอหลักสูตรรายวิชาระดับอุดมศกึษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2549) 
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   7. หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่เนนการวจิัย (ปรญิญาโท เฉพาะแผน (ก) และปรญิญาเอก)  ที่เปด
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมด 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีกองบรกิารการศึกษา เปนหนวยงานหลกัทําหนาที่ประสานงานในการเปด
และปดหลกัสูตรของคณะวชิาตางๆ โดยมคีูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอดุมศึกษา เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมตัิ จัดทําโดย งานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน กองบรกิารการศึกษา  มี
ระบบและกลไกการเปด/ปดหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเกีย่วกับหลกัสูตร และแผนภูมิการดําเนินงานขอ
อนมุัติหลักสูตร มีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร แนว
ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ มีคําสั่งแตงตั้งทีมงานจัดการศึกษาในหลักสูตร  และมีการประชุมทีมงานฯ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรใหมในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและความตองการตลาดแรงงานของประเทศ  มีการกําหนดแผนการรับ
นิสิต  การเตรียมเปดหลักสูตรใหมและมีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ.   
อยางไรก็ตามในขณะนี้คณะไมสามารถดําเนินการใหครบทุกขอไดเนื่องจากคณะฯ เพิ่งเปดทําการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว 
 

 ผลการประเมินตนเอง ได  2   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.1 – 1 – 01 
คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอดุมศึกษา เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมตัิ 

2.1 – 1 – 02 ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกบัหลักสูตร ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.1 – 1 – 03 แผนภูมกิารดําเนินงานขออนมุัติหลักสูตร/รายวิชาใหม/ปรับปรุง 

2.1 – 1 – 04 
บันทึกขอความ เรื่อง แนวปฏิบัติเกีย่วกับการจดัการศึกษาตามขอคิดเห็นของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1 – 1 – 05 
แนวปฏิบัตกิารแจงปดหลกัสูตร สาขาวิชา จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.1 – 2 – 01 
บันทึกขอความ เรื่อง สงผลการตรวจสอบขอมูลแผนการรับนิสิตเขาศกึษา ป
การศกึษา 2552-2554 

2.1 – 3 – 01 คําสั่งแตงตั้งทีมงานจัดการศกึษาในหลักสตูร คณะวิทยาการจัดการ 

2.1 – 4 – 01 

ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑิต รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทาํและ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา ซ่ึงสามารถดไูดจากเว็บไซต กองแผนงาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรhttp://www.planning.ku.ac.th 

2.1 – 5 – 01 บันทึกขอความ เรื่อง การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร 

2.1 – 5 – 02 
บันทึกขอความ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสตูรและแนวทางการ
ปดหลักสูตรและรายวิชา  

2.1 – 5 – 03 

บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหตรวจสอบขอมูลหลักสูตรทีค่รบรอบระยะเวลา
การปรับปรุง และหลักสูตรที่ไมไดมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมตัิ
หลักสูตร 

2.1 – 6 – 01 
บันทึกขอความ เรื่อง สงรายงานขอมูลการดําเนินงานหลกัสูตรฯ รายภาค
การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี (สมอ.07-02  )  

2.1 – 6 – 02 หนังสืออนุมัตหิลักสูตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั  

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 

 2. มีการออกแบบการเรยีนการสอนและจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญทุกหลกัสูตร 
 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวตักรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรูทุกหลักสูตร 
 4. มีการจดัการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรยีน 
 5. มกีารประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกบัสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรยีนทุก

หลักสูตร 
 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูทกุหลักสูตร 
 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 6 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในประมวลการสอนรายวิชา (course 
syllabus)  มีการระบุการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไว  มีการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เชน  การทํางานกลุม การศึกษาดู
งาน  การจัดโครงการ  การฝกงานฯ  มีการนําสื่อเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน  เชน  e-learning  การ
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต  มีระบบประเมินการเรียนการสอนทางเว็บของวิทยาเขตในรายวิชา  เพื่อใหผูสอนใช
ผลดังกลาวมาปรับปรุงการเรียนการสอน   

 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.2 – 1 – 01 เลมหลักสูตร 

2.2 – 1 – 02 การเขารวมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง TQF:HEd  

2.2 – 1 – 03 เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจดัทํา
รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.) ที่นํามาอบรมในการจดัการความรูรวมกันของ
คณะฯ 

2.2 – 2 – 01 ประมวลการสอน/แผนการสอน (Course Syllabus)  

2.2 – 2 – 02 ภาพการสาธติการทําอาหารเปนภาษาอังกฤษในวิชา English for 
Hotel 

2.2 – 3 – 01 ประมวลการสอน/แผนการสอน (Course Syllabus)  

2.2 – 3 – 02 Power point ประกอบการสอนวิชา English for Hotel 

2.2-3-03 เอกสารที่เกี่ยวของกับหอง Business Information Center 

2.2 – 4 – 01 ตัวอยางโครงสรางหลักสูตรที่แสดงวิชาเลอืก 

2.2 – 5 – 01 ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน ผานเว็บไซต 
https://eassess.ku.ac.th/ 

2.2 – 5 – 02 ตัวอยางการประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอนจากเอกสารสงผล
การสอบ 

2.2 – 6 – 01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีระบบและกลไกทีก่ําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทกุ
หลักสูตร 

 2. มีการจดัการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทกัษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทกุหลักสูตร 

 3. มีการจดัโครงการ กจิกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกาํหนดในหลกัสูตรโดยความรวมมือกับ
องคการหรือหนวยงานภายนอก 

 4. มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรอืชุมชน 
ภายนอกมหาวทิยาลยัทุกหลกัสูตร 

 5. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอนทกุหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในการปรับปรงุหลักสูตรทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการนําผลการประเมินการฝกงานมารวมในการ
พิจารณาปรับปรุงการเรยีนการสอน และสําหรับการฝกงานนั้นถูกระบุอยูในบางหลักสูตรเทานัน้ แตหากนิสิตใน
หลักสูตรอื่นตองการฝกงานก็สามารถขอฝกไดตามสมควร โดยคณะฯ มีทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตรเปนผู
ดําเนินงานในเรื่องที่เกีย่วของกับการฝกงานของนิสิต นอกจากนี้คณะฯยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
อยางตอเนื่องเสมอมา พรอมกันนั้นคณะวทิยาการจดัการ ยงัมกีารจัดการอบรมดานตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุน
การศกึษาใหแกนิสิต เพื่อเตรยีมความพรอมสูการทํางาน อีกดวย 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.3 – 1 – 01 รายงานการประชุมหลักสูตรการโรงแรม 

2.3– 2 – 01 บันทึกขอความขอความรวมมือในการใหนสิิตไปดูงานหรือฝกงาน 

2.3– 3 – 01 บันทึกขอความขอความรวมมือในการใหนสิิตไปดูงานหรือฝกงาน 

2.3– 3 – 02 โครงการที่จัดโดยทีมจัดการศึกษานอกหลกัสูตรที่สงเสรมิทักษะของนสิิต
กอนการฝกงาน 

2.3 – 4  – 02 ผลการประเมินการฝกปฏิบัติของนิสิต  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

สูตรในการคาํนวณ 

ยประจําจํานวนอาจาร
ญญาตรีนวยนับปริ ียบเทาในหเต็มเวลาเทจํานวนนิสิต ประจําตออาจารย FTESจํานวน =   

 

100
านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ

านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ ประจําตออาจารย FTESจํานวน 
 ฑ ื่อนจากเกณวามคลาดเคลรอยละของค

-
×=  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ +10% หรอื ≤ -10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99% และ -6 – (-9.99) % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

จากขอมูลของกองแผนงาน ในปการศึกษา 2552 คณะวทิยาการจดัการมีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทารวม

เทากับ 6025 คน  และมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 39  คน  
 

 

เกณฑมาตรฐานคณะวิทยาการจัดการ  1: 20 
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คํานวณความคลาดเคลื่อน ได 154.49 % 

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.4 – 1 – 01 ตารางแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
คณะวิทยาการจัดการ   ปการศึกษา 2552ใชขอมูลจาก
กองแผนงาน มก.  
Website  : http://www.planning.ku.ac.th 

2.4-1-02 ขอมูลการลาศกึษาตอของอาจารย 

2.4 – 1 – 02 รายละเอียดอาจารยประจําคณะวิทยาการจดัการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตออาจารย
ประจํา 

สูตรในการคาํนวณ 

100
ศึกษาตอ)งหมด(รวมลายประจําทั้จํานวนอาจาร

.....ญา........มีวุฒิปริญยประจําที่จํานวนอาจาร ×  

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 43  คน (รวมลาศกึษาตอ) แยกเปนวุฒิการศกึษา
ปรญิญาโท จํานวน 31  คน และปริญญาเอก จํานวน 8 คน ศึกษาตอ 4 คน  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 
– 39  หรือ  

วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ 40 
– 59  แตวุฒิปรญิญาตร ี 

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ 

40 – 59  และ  

2. วุฒิปรญิญาตรีเทากับหรือนอย

กวารอยละ 5   หรือ  

1. วุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 60 และ  

2. วุฒิปรญิญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือ

เทากับ 
รอยละ 60 และ 

2. วุฒิปรญิญาตรีเทากับหรือนอย

กวารอยละ 5  

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.5 – 1 – 01 ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ   
ศาสตราจารย 

สูตรในการคาํนวณ 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

...........างวิชาการ.มีตําแหนงทยประจําที่จํานวนอาจาร ×  

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมจีํานวนอาจารยประจํารวม  43  คน (รวมลาศกึษาตอ) โดยมีตาํแหนงอาจารย  35  คน   

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 8 คน  
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ.รวมกนัอยูระหวางรอยละ 

1 – 44  

หรือ  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกนัอยู ระหวางรอย

ละ 45 – 69   

แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 – 69 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือ

มากกวา 
รอยละ 30  

หรือ  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวารอย

ละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับ รอยละ 70  

และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 30  

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.6 – 1 – 01 ตารางแสดงตําแหนงวิชาการของคณาจารย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1.มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลกัษณอักษร 

2.มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

4.มีกระบวนการและกลไกในการดําเนนิการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทาํผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย 

4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

กองบรกิารการศึกษาไดจัดทาํคูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  และประชาสัมพันธให
คณาจารยทกุทานรับทราบและปฏิบัติตาม โดยการแจกคูมอืและโปสเตอรติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธในทุก
วิทยาเขต สวนคณะวิทยาการจัดการไดมีการประชาสัมพนัธสงเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยที่คณะฯ
มีหลักจรรยาบรรณของคณะฯ มาตั้งแตเริ่มดําเนินการกอตั้งแสดงใหเห็นถึงความใสใจในดานนี้ของคณะฯซึ่งมีมา
นานแลว รวมทั้งคณะวิทยาการจัดการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมี
หนาที่รับผดิชอบดําเนินการศึกษา วเิคราะหและกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย และคณะฯ ยงัไดแจกคูมือ
จรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรใหคณาจารยทกุทานทราบ และหากจะมกีารกระทําใดทีเ่ปน
การไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ ก็จะยดึเอาแนวทางตาม
คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหลักในการกําหนดขอปฏิบตัิที่เหมาะสมกบัที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพตอไป 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.7 – 1 – 01 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. 

2.7 – 2 – 01 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. 

2.7 – 2 – 02 หลักจรรยาบรรณคณะวิทยาการจัดการ 

2.7 – 3 – 01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

2.7 – 4 – 01 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  

 1. มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนา นวัตกรรมการ
เรยีนการสอน 

 2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
 3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศกึษา          
4. มีผลงานวิจยัดานการเรยีนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวิจยัดานการเรยีนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศกึษาอยางสม่ําเสมอ 
 5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการความรูอยางตอเนื่องที่จะพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยใหแก
บุคลากรในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยเพื่อที่จะไดนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน มีคณะกรรมการ
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ทําหนาที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนสงเสริมใหคณาจารย
คิดคนพัฒนาและทําการวิจัยที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการทําการ
วิจัยใหแกคณาจารย และปจจุบันมีคณาจารยบางทานไดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแลว  
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ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.8 – 1 – 1 การจัดการความรูที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2.8-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวจิัย 

2.8 – 2 – 2 งานวิจัยในชั้นเรียนของอ.รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ  

2.8 – 3 – 1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง 
หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
ประจําป 2554  

2.8-3-2 ระเบียบทุนวิจัยคณะฯ และวิทยาเขต 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9   รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการใชขอมลูผูสําเร็จการศกึษาและภาวะหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 ของ

กองแผนงาน มก. จากเว็บไซตกองแผนงาน  http://www.planning.ku.ac.th (2.9-1-01)  

 หมายเหต ุขอมูลบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ใหรวบรวมขอมูลในปการศึกษาที่
ประเมินฯ ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 เก็บขอมูลบัณฑิตที่ไดงานทําในชวงปการศึกษา 
2552 คือ บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2551 ซ่ึงคํานวณ ไดรอยละ 82.47 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.9 – 1 – 01 ขอมูลภาวะการทํางานของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 
2551ใชขอมูลจากกองแผนงาน มก. เว็บไซต  http://www.planning.ku.ac.th 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 74 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – 99 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 

สูงกวาเกณฑ กพ. 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการใชขอมลูผูสําเร็จการศกึษาและภาวะหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 ของ

กองแผนงาน มก. จากเว็บไซตกองแผนงาน  http://www.planning.ku.ac.th (2.10-1-01) 

หมายเหต ุขอมูลบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑติ ใหรวบรวมขอมูลในปการศึกษาที่
ประเมินฯ ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 เกบ็ขอมูลบัณฑติที่ไดงานทําในชวงปการศกึษา 
2552 คือ บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2551 ซ่ึงคํานวณ ไดรอยละ 89.45 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.10 – 1 – 01 ขอมูลภาวะการทํางานของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ ปการศกึษา 2551ใชขอมูลจากกองแผนงาน มก.  

เว็บไซต  http://www.planning.ku.ac.th 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1 – 2.49 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการใชผลรายงาน ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต ขอมูล
ประจําป พ.ศ. 2552 ของกองแผนงาน มก. จากเว็บไซตกองแผนงาน  http://www.planning.ku.ac.th (2.11-1-01) 

และรายงานวจิัยสถาบนั เรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.
2552 (2.11-1-02) ซ่ึงไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต เทากับ 3.95  

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.11 – 1 – 01 ขอมูลจากการสํารวจความพงึพอใจของนายจาง ที่มีตอบณัฑิต ประจําป พ.ศ. 2552
ใชขอมูลจากกองแผนงาน มก.  
เว็บไซต  http://www.planning.ku.ac.th 

2.11 – 1 – 02 รายงานวจิัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มตีอบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2552 จาก กองแผนงาน มก. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12  รอยละของนสิิตหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

สูตรในการคาํนวณ 

เกณฑคะแนน 1 คะแนน 2 และคะแนน 3 ขอ 1 

 

 

 

จํานวนนิสิตปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

× 100 
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เกณฑคะแนน 3 ขอ 2 

 

 

 
 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – 0.015  รอยละ 0.016 – 0.029  1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ  
2. นิสิตบัณฑิตศกึษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวจิัยและหรือวิทยานพินธมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตไดเขาประกวดความสามารถในดานวิชาการ และดานอื่น ๆ 

 อยางสม่ําเสมอ ทําใหนิสิตของคณะฯ ไดรับรางวัลในระดับประเทศเปนจํานวนมากถึง 180 คน ในรอบ 5 ป  นี้ ซึ่ง
รางวัลที่ไดสวนใหญเปนรางวัลการแขงขันในเชิงวิชาการและเชิงจริยธรรม  ซึ่งคํานวณไดรอยละ 1.97 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.12 – 1 – 01 ภาพถายการเขารับรางวัลตาง ๆ ของนิสิต 

 

 

 

จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ 

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ 

วิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ 

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

× 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.13   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมคีุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 รอยละ 50 – 69 รอยละ 70 – 89 รอยละ 90 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสิ้น 5 คน แตยังไมมีอาจารยทาน
ใดทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ผลการประเมินตนเอง ได  0  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.13 – 1 – 01 บันทึกขอความแตงตั้งเปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.14   ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00 คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00 คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการไดใชผลรายงานระดบัความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู  ขอมูลปการศกึษา 2552 จากฐานขอมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา ซ่ึง

คาเฉลี่ยที่ได คอื 4.34  
ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

2.14 – 1 – 01 http://reg.admin.src.ku.ac.th/reg/select_eval.aspx 
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องคประกอบที่  3 การพัฒนานิสิต 

 องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต  ประกอบดวยตัวบงชีจํ้านวน 3 ตัวบงชี้  คณะวิทยาการจัดการมผีล

การประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 3 เทากับ 2.67  คะแนน  อยูในเกณฑระดับดีมาก สําหรบัรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังนี้  
 ตารางสรปุผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 3 

การพัฒนานิสติ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ระดับ 8 3 

ตัวบงชี้ที ่3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค 
ระดับ 4 3 

ตัวบงชี้ที ่3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 3 2 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3  2.67 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการสาํรวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 
 2. มีการจดับรกิารดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนสิิต 
 3. มีการจดับรกิารดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีติของนิสิต          
 4. มีการจดับรกิารใหคําปรึกษาแกนิสิต 
 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 
 6. มีการจดัโครงการเพือ่พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศษิยเกา 
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมนิคุณภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบรกิารแกนิสิตและศษิยเกา 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาดังนี้ 
1. มรีายงานโครงการสํารวจความคาดหวังของนิสิตใหมคณะวิทยาการจัดการประจําปการศึกษา 2551 

2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนิสิตโดยมีศูนยสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ช้ัน 1 อาคาร 10   
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

3.  มีการจัดบริการดานกายภาพใหกับนิสิตโดยมีโตะสนามรอบบริเวณอาคาร และ โตะอานหนังสือใต
อาคาร รวมทั้งคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนตาง ๆ บริเวณหนาศูนยสารสนเทศทางธุรกิจ  

4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิตออนไลน โดยมีการถามตอบผาน web board ของคณะฯ รวมไป
กับการบริการตามปกติ   

5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  โดยไดจัดทําในรูปแบบ Homepage  คณะ
วิทยาการจัดการ www.ms.src.ku.ac.th นอกจากนี้ยังสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนโดยจัดใหมีโครงการ  English 

Society  พรอมทั้งยังจัดใหมีหอง AVR MS ซ่ึงเปนหองสําหรับดูภาพยนตรตางประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ อีกดวย 
6.  มีการจัดโครงการเสริมสรางทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาประสบการณและเสริมความรูทางวิชาการแก

ทั้งนิสิตและศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการมีการ ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตอ ันดแก 
โครงการตาง ๆ ของทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.1  – 1 – 01 รายงานโครงการสํารวจความคาดหวังของนิสิตใหมคณะวิทยาการ

จัดการประจําปการศกึษา 2551 
3.1  – 2 – 01 ผลการจัดสรรทุนกองทุนพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการ 
3.1 – 2 - 02 โครงการหอง English Society  
3.1  – 3 – 01 ป ร ะ ก า ศ  เ รื่ อ ง  อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ใ ช ส น า ม กี ฬ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
3.1  – 3 – 02 ประกาศ  เรื่ อง  กําหนดอัตราค าธรรมเนียมการใชอาคารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
3.1  – 4 – 01 web board ถามตอบปญหาการศึกษา 

(http://www.ms.src.ku.ac.th/education/board/board.asp) 
3.1  – 4 – 02 http://ms.src.ku.ac.th/advisor/index 
3.1  – 4 – 03 ประกาศจากหองพยาบาล เรื่อง บริการใหคําปรึกษานิสิต 
3.1  – 5 – 01 http://www.ms.src.ku.ac.th 
3.1  – 6 – 01 โครงการของทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร 
3.1 – 7 - 01 รายงานการประชุมทีมงานจดัการการศึกษานอกหลักสูตร 
3.1 – 8 - 01 รายงานการประชุมทีมงานจดัการการศึกษานอกหลักสูตร 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค    

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการจดัทําแนวทางสงเสริมการจดักิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา 

 2. มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนสิิต จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนนิการ
ใน 5 ประเภท ดังนี ้

2.1 กิจกรรมวชิาการ    
2.2 กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
2.4 กิจกรรมนนัทนาการ 
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 3. มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรนสิิตทุกสิ้นป
การศกึษา 

 4. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานสิิตอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคดังนี้ 

1.  มีการจัดทําแผนงานประจําปของสโมสรนิสิตและทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร เพื่อเปนแนวทาง
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ 

2.  มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิตในดานตางๆ    โดยไดจัดทําเปนสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการตาง  

3.  มีการจัดทําประเมินผลโครงการตางๆ และจัดทําสรุปเปนรายงานประจําปของสโมสรนิสิตเพื่อเสนอตอ
ผูบริหารคณะ ฯ และทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร 

4.  มีการนําผลการประเมินโครงการตางๆ  มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยจัดทําเปน
แผนงานประจําปของสโมสรนิสิต 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

3.2  – 1 – 01  คําสั่งแตงตั้งทีมงานจัดการศึกษานอกหลักสูตร 

3.2  – 1 – 02 เลมโครงการบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2552  

3.2  – 1 – 03 แผนการดําเนินงานของทีมจัดการศึกษานอกหลักสูตรและสโมสรนิสิต 

3.2-2-01 เลมโครงการบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2552  

3.2-3-01 เว็บไซต Transcript กิจกรรม http://nisit.kasetsart.org/ 
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3.2-3-02 รายงานสรุปโครงการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

3.2-4-01 รายงานการประชุมทีมงานการจัดการศึกษานอกหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะวิชา 
 2. มีการจดัเตรยีมขอมลูดานตางๆ และเครื่องมือทีใ่ชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรกึษา 
 3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรกึษา 
4. ประเมินผลระบบอาจารยที่ปรกึษา และการดําเนนิงานของอาจารยที่ปรกึษาทกุป 
5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

              คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานในดานระบบอาจารยที่ปรึกษาดังนี้ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน

ใหนิสิตสามารถเขาถึงอาจารยที่ปรึกษาไดโดยงาย หรือติดตอสอบถามเรื่องตาง ๆ หรือนัดหมายกันไดใน
เบื้องตน และมีขอมูลตาง ๆ ที่เปนคูมือนิสิตทางเว็บไซตของคณะฯ เพื่อชวยใหนิสิตไดศึกษากอนพบ
อาจารยที่ปรึกษาอีกอยางหนึ่งดวย 

3.  มี เว็บบอรดเพื่อชวยประสานงานและชวยแกปญหาใหแกอาจารยที่ปรึกษาในเบื้องตน โดยนักวิชาการ
ศึกษาของคณะฯ 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
3.3  – 1 – 01  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

3.3  – 2 – 01 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2548 

3.3  – 2 – 02 คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3  – 2 – 03 คูมืออาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2546 (ฉบับแกไข
ปรับปรุง) 

3.3  – 2 – 04 ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน 

 

องคประกอบที่  4 การวิจัย 

 องคประกอบที่ 4  การวิจยั ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 10 ตัวบงชี้ คณะวิทยาการจัดการมผีลการ
ประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 4 เทากับ 1.50  คะแนน  อยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ สําหรบัรายละเอียด
ผลการประเมนิแสดงไดดังนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่4.1 มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยัและงานสรางสรรค 

6  ขอ 3 

ตัวบงชี้ที ่4.2  มีกระบวนการและกลไกบรหิารจัดการความรูจาก
งานวิจยัและงานสรางสรรค 

2 1 

ตัวบงชี้ที ่4.3 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตอจํานวนอาจารยประจํา 

135,649.00 3 

ตัวบงชี้ที ่4.4 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคทีต่ีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 20.51 1 

ตัวบงชี้ที ่4.5 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคทีน่ํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจนตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 0 0 

ตัวบงชี้ที ่4.6 จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรพัยสินทางปญญา 

0 0 
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องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่4.7 รอยละของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการจดลขิสิทธิ์ และ/
หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานทีเ่ชือ่ถือได ตออาจารยประจํา 

รอยละ 30.77 3 

ตัวบงชี้ที ่4.8 รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางองิ (citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดบัชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 2.33 1 

ตัวบงชี้ที ่4.9 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทําวจิัย และงาน
สรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั ตออาจารยประจํา 

รอยละ 30.77 1 

ตัวบงชี้ที ่4.10 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือ นําเสนอผลงานวชิาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 51.28 1 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 4   1.40 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจัิยและงานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
  1. มีการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ

แผนงานและยทุธศาสตรการวิจัยของมหาวทิยาลยัและของชาติ 
 2. มีการรวบรวมขอมลูและสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 3. มีการจดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
 4. มีการพฒันาทรพัยากรบุคคลดานการวจิัย 
 5. มีการสรางขวญัและกาํลังใจ และยกยองนักวิจยัที่มผีลงานวจิัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบคุลากรวจิัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและภาค

สังคม 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังนี้ กลาวคือ ในดาน 
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การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับแผนงานและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  คณะฯ ไดจัดใหมีประกาศทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
สงเสริมและพัฒนาการวิจัย เพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อสงเสริมการวิจัยตาง ๆ  และมีการใหกําลังใจแกบุคลากรวิจัย
ดวยการยกยองชมเชยกันภายในองคกร  

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.1-1-01 คณะกรรมการกองทุนสงเสรมิและพัฒนาการวจิัย คณะวทิยาการจดัการ 
4.1-1-02  ประกาศทุนอดุหนนุเพื่อการวิจัย   

4.1  – 2 – 01 
เว็บไซตสถาบนัวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
http://www.rdi.ku.ac.th/ 

4.1  – 2 – 02 

ขั้นตอนการทวนสอบ/เพิ่มเติม ขอมูลระบบงานวิจยัและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผานระบบออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
/http://www.rdi.ku.ac.th/ 

4.1  – 3 – 01 ระเบียบวาดวยการจัดสรรทนุวิจยั ของคณะวิทยาการจดัการ 

4.1  – 3 – 02 
ทุนอุดหนุนวจิยัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทุนอุดหนนุวิจยัจากภายนอก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4.1  – 3 – 03 
ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา เรือ่ง ทุนอุดหนุนวิจยั
วิทยาเขตศรรีาชา ประจําปงบประมาณ 2553 

4.1  – 3 – 04 ทุนอุดหนุนวจิยั มก. ประจําปงบประมาณ 2554 

4.1  – 4 – 01 
สรุปรายชื่อคณาจารยที่สงแบบเสนอโครงการวิจยั ประกอบการเสนอขอการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยัวทิยาเขตศรีราชา  

4.1  – 4 – 02 
สรุปรายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจยัและ
เขียนขอเสนอโครงการวจิัย ประจําป 2553” 

4.1-5-01 

Website  
http://ms.src.ku.ac.th/016backnews/backnews2009/2009%20July/090621%20 
announce%20energy/090621%20announce%20energy.html 

4.1-6-01 โครงการวจิัยรวมกับ University of Leeds และ Institute of Finance 
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management 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2   มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวจัิยและงานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค ทั้งในวงการวิชาการและการ

นําไปใชประโยชน 
 2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได 

และรวดเรว็ทนัตอการใชประโยชน 
 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรค ไปยังผูเกีย่วของทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 
 4. มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกบัองคกรภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อการนํา

ผลงานไปใชประโยชน 
 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

ส่ิงประดษิฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจยัเจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังในวงการ 

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  คณะวทิยาการจดัการมี คณะกรรมการกองทุนสงเสริมและพัฒนาการวจิัย คณะ
วิทยาการจัดการ ที่ทําหนาทีส่นับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ในวงวชิาการ (4.2-1-01) 

ผลการประเมินตนเอง ได  1   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

รายการหลักฐาน   

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

4.2  – 1 – 01 คณะกรรมการกองทุนสงเสรมิและพัฒนาการวจิัย คณะวทิยาการจดัการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลยั
ตอ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 135,649 บาท ตอคน มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 43  คน มี
จํานวนอาจารยลาศกึษาตอ จํานวน 4 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริง 39 คน  

ผลการประเมิน ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

4.3  – 1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.3 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั ตอจํานวนอาจารยประจํา 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  รอยละ 40 หรอืมากกวา  

หรือ 
2. รอยละ 30 – 39 แตมีจํานวน
ผลงาน 
ตีพิมพในวารสารที่ม ีimpact factor 
ไมนอยกวารอยละ 20 

หรือ 
3. รอยละ 30 – 39 แตมีจํานวน
ผลงาน 
ที่อาจารยเปนนักวจิัยหลกั 
(Corresponding Author) หรือเปน
ช่ือ 
แรก (First Author) ตอจํานวน
ผลงาน 
ตีพิมพระดับนานาชาติที่อยูใน 
ฐานขอมูล ISI ไมนอยกวารอยละ 20 

ผลการดําเนินงาน  

 ในรอบปปฏิทนิ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการมผีลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตพีิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  รวม 8  ผลงาน คณะวิทยาการจัดการมจีํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษา
ตอ) 43  คน มจีํานวนอาจารยลาศกึษาตอ จํานวน 4 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริง 39 คน แตไมมี
นักวจิัย ดังนั้น รอยละของงานวจิยัและงานสรางสรรคที่ตพีิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเปน
รอยละ 20.51 
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ผลการประเมินตนเอง ได  1   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.4  – 1 - 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจยั และงาน

สรางสรรคที่ตพีิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน
อาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10 – 19  รอยละ 20 หรอืมากกวา  

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปปฏิทนิ พ.ศ. 2552  คณะวิทยาการจัดการยังไมมผีลการดําเนินงานในตวับงชีน้ี้ 
  

ตัวบงชี้ท่ี 4.6 จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไดยืน่คําขอ และแกไขขอมลู อยูระหวางประกาศ 

โฆษณา หรือมีการขอให 
ตรวจสอบ 

ไดรับสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร อยางนอย 

1 ช้ินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปปฏิทนิ พ.ศ. 2552  คณะวิทยาการจัดการไมมผีลการดําเนนิงานในตวับงชี้นี ้

ผลการประเมินตนเอง ได  0   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 0 คะแนน 
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รายการหลักฐาน ไมมี 

ตัวบงชี้ท่ี 4.7 รอยละของผลงานวชิาการทีไ่ดรับการจดลขิสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ
ได ตอจํานวนอาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 10 – 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรอืมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมผีลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสทิธิ์ และ/หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ในรอบปการศกึษา 2552  จํานวนทั้งสิ้น 12 ช้ินงาน 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน   

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.7  – 1 - 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรบัการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคณุภาพจาก
หนวยงานทีเ่ชือ่ถือได ตอจํานวนอาจารยประจํา 

 
4.7 – 1 - 02 สําเนาหนังสือรับรองลิขสิทธิ ์

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.8 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิ (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14 รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรอืมากกวา  

ผลการดําเนินงาน  
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 คณะวิทยาการจัดการมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในrefereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 43  
คน มีจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 4 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 39 คน แตไมมีนักวิจัย 
ดังนั้น รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ในrefereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ คิดเปนรอยละ 2.33 

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.8-1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.8 บทความวจิัยที่

ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวจัิย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรอืมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปที่ผานมา คณะวิทยาการจัดการมอีาจารยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัย และงานสรางสรรค 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งสิน้ 12 คน คิดเปนรอยละ 30.77  คณะวิทยาการจัดการมจีาํนวนอาจารย 
ประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 43  คน มีจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 4 คน มีจํานวนอาจารยประจําที ่
ปฏิบัติงานจริง 39 คน 

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
4.9 - 1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.9  รอยละของ

อาจารยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.10 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79   รอยละ 80 หรอืมากกวา  

ผลการดําเนินงาน 
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 คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จํานวน 20 คน ดังนี้ 

 - อาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 18 คน 

 - อาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 2 คน  

 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 39  คน มีจํานวนอาจารยลาศึกษา
ตอ จํานวน 14 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมจํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 
51.28 

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน แหลงอางองิ 
4.10 - 1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 4.10  อาจารยประจําที่

เขารวมประชมุวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ 

งานบุคคล 

4.10 - 1 – 02 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค สวพ.มก http://www.rdi.ku.ac.th/ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  ประกอบดวยตวับงชี้จํานวน  5   ตัวบงชี้                     
คณะวิทยาการจัดการมผีลการประเมนิในภาพรวมขององคประกอบท่ี 5  เทากับ  2.80  คะแนน  อยูในเกณฑระดับดี
มาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี ้

 
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 5 
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ 3 2 

ตัวบงชี้ที ่5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรกึษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวทิยาลยั เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 41.86 3 

ตัวบงชี้ที ่5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการ และวชิาชีพ ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและ
นานาชาต ิตออาจารยประจํา 

รอยละ 41.03 3 

ตัวบงชี้ที ่5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจ 4.41 3 

ตัวบงชี้ที ่5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวชิาชีพมาใชในการพฒันาการเรยีน การสอนและ
การวิจยั 

3 ขอ 3 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5  2.80 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการจดัทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบรกิารวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
 3. มีการกาํหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
 5. มีการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
 6. มีการจดัทําแผนการเชื่อมโยงและบรูณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 7. มีการประเมินสัมฤทธผิลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรบัปรุงความเชือ่มโยง และบรูณาการระหวาง

การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกจิอื่นๆ ของคณะ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน และมีสวนงานวิจยัและบรกิารวิชาการดําเนินการใหบรกิารวิชาการแกสังคมในโครงการตางๆ โดยมี
แผนดาํเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2552 มีผลการดําเนนิงาน เชน มกีารเปดฝกอบรม 
ในหัวขอตาง ๆ นอกจากนีย้งัมีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดมีระเบยีบเกีย่วกับการใหบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะ คอื ระเบยีบวา
ดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 เพื่อเปนเกณฑใหกับบคุลากรใชในการใหบริการวชิาการ และใหเกิดความชัดเจน 
สามารถเขาใจพรอมทั้งถือปฏิบัติ ทั้งนีก้องแผนงาน มก. ไดประชาสัมพันธใหใช แบบเสนอ/รายงานผล โครงการ
บริการวิชาการ แบบประเมนิผลความพึงพอใจ และแบบประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชน เพื่อความ
สอดคลองในการรายงานผล ก.พ.ร. และประกันคณุภาพ  
 

ผลการประเมินตนเอง ได  2   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

5.1  – 1 - 01 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจดัการ ประจําปงบประมาณ 2552-2555 

5.1  – 1 - 02 แผนการดําเนนิงานคณะวิทยาการจัดการ ปการศกึษา 2552 

5.1 – 2 - 01 
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการ
ใหม 

5.1  – 3 - 01 
ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรือ่ง ระเบียบวาดวยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 

5.1  – 3 - 02 
แบบเสนอ/รายงานผล โครงการบริการวิชาการ แบบประเมินผล
ความพึงพอใจ และแบบประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรอืมากกวา  

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 43คน ลาศกึษาตอ 4 คน 
ปฏิบัติงานจริง 39 คน โดยมอีาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม รวม 18 คดิเปนรอยละ 41.86 
คน  
สูตรในการคาํนวณ 
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการ/จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 
×100 
 =  (18 / 43 ) *100  =  41.86 

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 
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ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

5.2  – 1 – 01 หนังสือเชิญเปนคณะกรรมการองคการตาง ๆ ของคณาจารย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรอืมากกวา  

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีกจิกรรม /  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติในรอบปที่ผานมาทัง้สิ้น 16 โครงการ ซ่ึง
โครงการตาง ๆ เหลานีเ้ปนโครงการที่เปนสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
ตัวอยางเชน หลักสูตรเสริมสรางผูประกอบการใหม ที่คณะฯ รวมมือกับศูนยสงเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 9 กรม
สงเสริมอุตสาหากรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

สูตรในการคํานวณ 
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการ/จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ×100 
 =  (16 / 39 ) *100  =  รอยละ 41.03 

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

5.3  – 1 – 01 รายงานผลการปฏิบตัิการโครงการบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 

1.51 – 2.50 
ความพึงพอใจ 

2.51 – 3.50 
ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีการบริการวิชาการแกชุมชนหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผลจาก
การดําเนินการไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.41  
    

ผลการประเมินตนเอง ได 3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

5.4  – 1 – 01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป
งบประมาณ 2552 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.5   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การ
สอน และการวิจัย 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรยีนการสอนและ การ
วิจัย 

 2. มีการนาํความรูและประสบการณจากการบรกิารวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการเรยีนการสอนอยางนอย  1 
โครงการ 

 3. มีการนาํความรูและประสบการณจากการบรกิารวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการวจิัยอยางนอย 1 โครงการ 
4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบรกิารวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการเรยีนการสอนและการวิจยัอยาง

นอย 1 โครงการ 
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 5. มีการบรูณาการการจดัการเรียนการสอนกับการวจิัยและการบรกิารวิชาการ/วชิาชีพอยางนอย 1 โครงการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศกึษาทีผ่านมา ภายในคณะวทิยาการจดัการ มีการสนับสนุนใหอาจารยในคณะฯ นําความรู 
และประสบการณจากการบริการวิชาการ / วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวจิัย และจากการสํารวจขอมลู
ที่ได พบวา มอีาจารยที่นํากรณีศกึษาทีไ่ดจากการวิจัยมาเขารวมในการสอนแกนิสิตและมกีารนําความรูจากการ
บริการวิชาการมาใชในการทําวิจยัอีกดวย 
ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
5.5 – 1 – 01 แผนการสอนผศ.พัชนจิ เนาวพันธ 
5.5 – 2 – 01 แผนการสอน อ.ประไพพิศ สวัสดิรัมย  
5.5-3 - 01 แผนการสอนผศ.พัชนจิ เนาวพันธ 
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องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 องคประกอบที่  6 การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้  คณะวิทยาการ
จัดการมผีลการประเมนิในภาพรวมขององคประกอบท่ี 6  เทากับ 3.00  คะแนน  อยูในเกณฑระดับดีมาก สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี ้
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 6 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนนิงานที่
กรรมการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน
เต็ม 3) 

ผลการประเมินจาก
กรรมการ 

(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 ระดับ 4 2 3 

ตัวบงชี้ที ่6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนรุักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

รอยละ 2.03 รอยละ 2.03 3 3 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 6   2.50 3.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1.มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบตัิได และมแีผนงานรองรับ 
2.มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกบัแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 
3.มีการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกบัภารกิจดานอืน่ๆ 
4.มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิอาทิ การจัดทาํ

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจดักิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจดัสรรงบประมาณสนับสนนุอยางพอเพยีงและตอเนื่อง 

5.มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชีย่วชาญและมีผลงานเปนทีย่อมรับใน
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

6.มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดบัชาติและนานาชาต ิอาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศลิปวฒันธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบรกิารวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
กับสังคมในระดับตางๆ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีแผนดานกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมซึง่จัดโดยทีมงานจัด
การศกึษานอกหลักสูตร ทั้งนีม้ีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนอยางตอเนื่องรวมทั้งไดมีการบรู
ณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการนําเยาวชนไปอบรมการพึง่พาตนเองจากชาวบาน เปนการเรยีนรูภูมิปญญา
และวัฒนธรรม  เปนตน  
 

ผลการประเมินตนเอง ได  2   คะแนน  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

6.1 – 1 – 01 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจดัการ ประจําปงบประมาณ 2552-2555 

6.1 – 2 – 01 แผนการดําเนนิงานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2552 

6.1 – 3 – 01 โครงการฝกอบรมเยาวชนกบัการพึง่พาตนเอง โดยเรยีนรูจากภูมิปญญา
ชาวบาน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรอืมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการสงเสรมิและสนับสนนุใหนิสิตมีความสนใจในการอนรุักษพัฒนาและสรางเสรมิ 
เอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรมอยูเสมอ ดงัจะเห็นไดจากคณะฯ จดัใหมีการใสบาตรในวนัแรกของการเรยีนการ
สอนในแตละภาคการศึกษาเปนประจํามาเปนเวลาหลายปแลว นอกจากนี้คณะฯ ยังสนับสนุนใหนสิิตในคณะฯ เขา
รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลยัดวย    

 จากขอมูลของกองแผนงาน ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนิสิตภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา เทากับ 1160.94 ดังแสดงในตาราง 
 สูตรการคํานวณ      

 

100
ทาเวลาเทียบเาคปกติเต็มปริญญาตรีภจํานวนนิสิต

ฯาร/กิจกรรมจํานวนโครงก × =    

     72         x  100 =  รอยละ 2.03 

 3539.21  

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

6.2 – 1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 6.2  รอยละของโครงการ/
กิจกรรมในการอนรุักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

 องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ประกอบดวยตัวบงช้ีจํานวน 9 ตัวบงช้ี คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมิน

ในภาพรวมขององคประกอบท่ี 7  เทากับ 2.56  คะแนน  อยูในเกณฑระดับดีมาก สําหรับรายละเอียด ผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 7 

การบริหารและจัดการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน
ประเมนิโดย
กรรมการ 

ผลการประเมินโดย
กรรมการ 

(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 3 ระดับ 5 3 

ตัวบงช้ีที่ 7.2  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ 4 3 ระดับ 4 3 

ตัวบงช้ีที่ 7.3  มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 3 ระดับ 5 3 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4  ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 4 2 ระดับ 5 3 

ตัวบงช้ีที่ 7.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รอยละ 0.00 0 รอยละ 0.00 0 

ตัวบงช้ีที่ 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 5 3 ระดับ 5 3 

ตัวบงช้ีที่ 7.7 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

ระดับ 7 2 ระดับ 7 2 

ตัวบงช้ีที่ 7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

99,949.01 บาท/

คน 

3 99,949.01 บาท/

คน 

3 

ตัวบงช้ีที่ 7.9  รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 100 3 รอยละ 100 3 

เฉล่ียองคประกอบที่ 7  2.44  2.56 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1   มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย แผนงานประจําปอยางชัดเจนรวมทัง้มีการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป   

 2. มีการตดิตาม ตรวจสอบ และควบคมุการดําเนนิงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
 3. ผูบริหารมีการประเมนิผลการดําเนนิงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 
 4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมนิฯ มาใชในการปรบัปรุงการบรหิารและจดัการ 
 5. มีการประเมนิภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมรีะบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล กลาวคอื ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน  
เปาหมายและแผนงานประจาํป  รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณทีผ่านมา และม ี
การตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําป  มีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธภิาพและ 
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ และนําผลการประเมนิฯ มาใชในการปรบัปรุงการบรหิารและจดัการ 
และมีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหารอยางโปรงใส 

ผลการประเมิน ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.1 – 1 – 01 รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ (สัมมนาคณะวทิยาการจดัการ) 

7.1 – 2– 01 

สรุปผลการตรวจสอบภายความครบถวนถกูตองของเงินรายไดตามระบบบัญชี
สากลของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 
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7.1 – 3 – 03 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปการศกึษา 2551 

7.1 – 4 – 01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.1 – 5 – 02 
ผลการประเมนิผูบริหาร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2   มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจดัการความรู เพื่อมุงสูองคการจัดการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรให
บุคลากรภายในคณะรับทราบ   

 2. มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
 3. มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
 4. มีการตดิตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู 
5. มีการนําผลการประเมนิไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกต ิและปรับปรุงแผนการจดัการความรู 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการจัดการเรียนรู โดยมีคณะกรรมการ
จัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ และมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรภายในคณะรับทราบ พรอมท้ังมี
การดําเนินการตามแผนการจดัการความรูและไดรับความสนใจเขารวมกับการจัดการความรูจากบุคลากรภายใน
คณะฯเปนอยางดี  โดยบคุลากรสามารถนาํความรูท่ีไดไปใชไดจริง  

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.2 – 1 – 01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานการจดัการความรู คณะวิทยาการจดัการ 

7.2 – 2 – 01 แผนการจัดการความรูคณะวทิยาการจดัการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552  

7.2 – 3 – 03 สรุปผลการจดัการความรูคณะวิทยาการจดัการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2552 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3   มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการจดัทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ   
 2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบคุคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การ

สรรหา การจดัวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง การสนับสนนุเขารวมประชุม ฝกอบรม และ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  มาตรการสรางขวญักําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

 3. มีการจดัสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
และอยูอยางมคีวามสุข 

 4. มีกระบวนการสงเสรมิสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเรจ็และกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเรว็ตามสายงาน 

 5. มีการประเมินความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
 6. มีการนาํผลการประเมนิความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมแีนวทางในการปรับปรุงพฒันา

เพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพคณะ 
วิทยาการจัดการมีแผนพัฒนาอัตรากําลังบุคลากร และระเบียบวาดวยหลักเกณฑการใหการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการ 

ฝกอบรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งมีทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีหนาที่ 
ในการจัดการอบรมหรือจัดหาสิ่งสนับสนุนการพัฒนาในดานศักยภาพของกําลังคนในคณะฯ รวมทั้งมีการกระตุนให 
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บุคลากรมีความสุขในการทํางานดวยการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เชน มีอุปกรณอํานวยความสะดวก 
ตาง ๆ มีหองรับรองใหพักผอนในชวงพักกลางวันเพื่อใหบุคลากรไดสามารถติดตามขาวสารจากขาวโทรทัศนในชวง 
กลางวัน นอกจากนี้ในชวงเย็นบุคลากรยังมีอุปกรณออกกําลังกาย ที่จะสามารถออกกําลังกายรวมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
และยังเปนการกระชับสัมพันธภาพในขณะที่ทํากิจกรรมรวมกันอีกดวย 

 

ผลการประเมิน ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.3 – 1 – 01 1แผนพัฒนาอตัรากําลังบุคลากรป 2550-2554 

7.3 – 2 – 02 
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑการใหการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการ
ฝกอบรม 

7.3 – 3 – 01 โครงการสรางหองออกกําลังกาย 

7.3 – 4 – 01 คูมือการปฏิบตัิงานบุคลกรในสํานักงานคณบด ี

7.3 – 5 – 01 ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาท ิเอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต 
นิทรรศการ 

 2. มีการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนทีร่ับรูกนัโดยทัว่ทั้งคณะอยางนอย 3 
ชองทาง 

 3. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมกีารดําเนนิงาน
อยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกจิกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 
คณะวิทยาการจัดการเปดกวางและใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ 
พัฒนาหรือใหขอคิดเห็นแกคณะฯ เพื่อเปนขอมูลในการนําไปพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป คณะฯ มีเว็บไซตที่เปน 
ส่ือกลางในการเปดเผยขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส   มีชองทางที่จะรับฟงความคิดเห็นของนิสิตและ 
ประชาชนทั่วไป ผานทางเวบ็บอรด และตูป.ณ. 25 ที่ทําการไปรษณยีอาวอุดม  นอกจากนี้คณะฯ ยงัมีผูทรงคุณวฒุิ 
เปนที่ปรกึษาที่ใหความคิดเห็นในการบรหิารคณะฯและมีสวนรวมในการดําเนินกจิกรรมของคณะฯ และผูเขารวม 
อบรมในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ กถ็ือไดวาเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารงานของคณะฯ สวนการติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะฯโดยภาคประชาชนนัน้ คณะฯ ไดมกีารทําแผนการติดตามตรวจสอบของ 
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมซ่ึงเปนการติดตามผลตอบรับของประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการอบรม 
ในเชิงวิชาชีพของคณะฯ ในโครงการนี้ จึงนับไดวา คณะฯ ไดมีความพยายามอยางเตม็ที่ทุกดานทีจ่ะรับฟงความ 
คิดเห็นจากบุคคลภายนอก 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.4 – 1 – 01  เว็บไซตของคณะวิทยาการจดัการ 
http://www.ms.src.ku.ac.th/ 

7.4 – 2 – 01 เว็บไซตของคณะวิทยาการจดัการ 
http://www.ms.src.ku.ac.th/ 

7.4 – 3 – 01 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยคณะ
วิทยาการจัดการรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

7.4 – 4 – 01 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยคณะ
วิทยาการจัดการรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2) 
ผลการดําเนินงาน 

ไมมีผลการดําเนินงานในตัวบงชี้นี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมผีูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควชิาใน
สังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง   

  2. มีการวเิคราะหและระบุปจจยัเสี่ยงมีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรอืความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจดัลําดับความสําคัญของปจจยัเสี่ยง 

  3. มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัตกิารในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทกุระดับในดานการบรหิารความเสี่ยง และการดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

  4. มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีหนาที่ดําเนนิการบริหารความ
เสี่ยงภายในคณะฯใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั  มีการดําเนนิการ
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วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทีม่หาวิทยาลยักาํหนด โดยมีการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหวิทยาเขตทราบ  และมีการดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสี่ยงซึ่งปรากฏใน
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   คณะวิทยาการจัดการมี มีการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ชวงเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 และรายงานผลการประเมนิ
องคประกอบของการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2552  

 

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.6 – 1 – 01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ   

7.6 – 2 – 01 แผนบริหารความเสี่ยง 

7.6 – 3 – 01 แผนบริหารความเสี่ยง 

7.6 – 4 – 01 รายงานผลการดําเนินการตามบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

7.6 – 5 – 01 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ชวงเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 

7.6 – 5 – 02 รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2552 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการกาํหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายในคณะ   
  2. มีแผนงานการประเมนิผลภายในคณะ 
  3. มีการกาํหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ 
  4. มีการจดัทํา Strategy Map ของหนวยงานระดับสาขาวิชา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 
  5. มีการยนืยันวิสัยทัศนและประเด็นยทุธศาสตรของคณะในระดับสาขาวิชา 
  6. มีการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
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  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
  8. มีการนาํผลการประเมนิผลการดําเนนิงานของผูบรหิาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในหนวยงานโดยจัดใหมีเอกสารรูปแบบการ 

รายงานผลการดําเนินงานเพื่อแสดงแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงานในรอบไตรมาส นอกจานี้ยังมีการกําหนด 
เปาหมายตามยุทธศาสตรของหนวยงานโดยจัดทําเปน จัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดย กําหนดเปาประสงค 
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งตามเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานนัน้เปนเสมือนการยืนยันตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ 
มหาวิทยาลัยทางออมดวย โดยมีคํารับรองของประธานทีมงานตาง ๆ เปนเสมือนการติดตามผลเพื่อรายงานใหแกคณะฯ 
ทราบดวย 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
7.7 – 1 – 01 เอกสารตดิตามผลการดําเนนิงานรายไตรมาส 

7.7 – 2 – 01 รายงานผลการดําเนินงานรอบไตรมาส  

7.7 – 3 – 01 คํารับรองการปฏิบัตริาชการคณะ 

7.7 – 4 – 01  แผนงานประจําปงบประมาณ 2552        ( Strategy Map) 

7.7 – 5 – 01 เอกสารตดิตามผลการดําเนนิงานรายไตรมาส 
7.7 – 6 – 01 เอกสารตดิตามผลการดําเนนิงานรายไตรมาส 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
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สูตรการคํานวณ 

ศึกษาตอ)งหมด(รวมลายประจําทั้จํานวนอาจาร

งประเทศะเทศและตายทั้งในปร ัฒนาคณาจารสําหรับการพเงินจัดสรร
     =  

43

444,297,807.
 =       99,949.01  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน 

หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการไดจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาคณาจารยทัง้ในประเทศและตางประเทศคิดเปน 
ยอดรวมทั้งหมด   4,297,807.44 บาท  เมื่อคิดเฉลีย่ตอคนแลวคิดเปนคนละ  99,949.01 บาท   

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.8 – 1 – 01 ตารางแบบเกบ็ขอมูลดิบตามตัวบงชี้ที่ 7.8 งบประมาณสาํหรับ
การพฒันาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา 

7.8 – 1 – 02  ขอมูลคาใชจายในการไปราชการ 

7.8 – 1 – 02 ขอมูลการใชงบประมาณในการพฒันาอาจารยทีล่าศึกษาตอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

สูตรการคํานวณ 

                
าศึกษาตอ) งหมด(รวมลสนับสนุนทักรประจําสายจํานวนบุคลา

พัฒนา ไดรับการสนับสนุนทีกรประจําสายจํานวนบุคลา
 X 100    =  

16

16
 X 100   =  รอยละ  100 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
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นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 – 79  รอยละ 80 หรอืมากกวา 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552  คณะวทิยาการจดัการมีการสงเสรมิพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหแกบุคลากรประจําสายสนับสนุน จํานวน 16  คน คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรทั้งสิ้น 16  คน  
ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

7.9 – 1 – 01  เอกสารขออนมุัติเดินทาง 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ คณะวิทยาการจัดการมี
ผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 8 เทากับ 3.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก สําหรับรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงชี้ที ่8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 3 

ตัวบงชี้ที ่8.2 มีการใชทรพัยากรภายในและภายนอก
หนวยงานรวมกัน 

ระดับ 4 3 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 8  3.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.1  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 
 3. มีการจดัทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผู่บริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงนิ 
 4. มีการจดัทํารายงานทางการเงนิอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 5. มีการนาํขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง ของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 
 6. มีการตดิตามการใชเงนิใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน ไปใช

ในการวางแผนและการตดัสินใจ    

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาการจัดการมีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบฐานขอมูลทางการเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุก
เดือน และดําเนินการตรงตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. มีแผนกลยทุธทางการเงนิท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย คณะ
วิทยาการจัดการมแีผนกลยทุธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อใหการบริหารจดัการดานการเงิน ทั้งเงิน
งบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงนิรายได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได คณะวทิยาการจดัการมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการ
จัดสรรเงนิ ใหเหมาะสมกับโครงการ/กจิกรรมที่จดัขึ้น  
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3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงนิท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน คณะวทิยาการจดัการใชระบบอิเลก็ทรอนกิสของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดแก ระบบงบประมาณ
(BUDGET) ซ่ึงเปนระบบในการจัดเก็บขอมูล การเบกิจายเงินงบประมาณแผนดิน และระบบบัญช ี3 มิติ และ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี express        เปนตน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง คณะวิทยาการจัดการมกีารจดัทํา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน และนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะรบัทราบ   และ มีการจัดทํารายงานเปนรายไตรมาส/รายปเสนอตอมหาวิทยาลยั  

5. มีการนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคง ของหนวยงานอยางตอเนื่อง คณะวทิยาการจดัการมีการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงนิ          
เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตัง้งบประมาณประจาํป ใหสอดคลองกับภารกจิและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งการปรบัเปลี่ยนแผนการใชจายประจําป และการจัดสรรเงนิใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คณะวิทยาการจัดการ
มีการตดิตามการใชเงนิใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยดําเนนิงานตามคูมือ จากกอง
คลัง วาดวย ระเบียบการเบิก-จาย เงินรายไดสวนกลาง และมหีนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบ
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ สวนโครงการพเิศษจะมีการรับรองงบการเงนิโดยผูสอบบัญชรีบั
อนุญาต และมกีารรายงานมหาวิทยาลยัทราบเปนประจําทุกป 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน 
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ คณะวิทยาการจัดการมีการรายงานทางการเงินตามกําหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยักาํหนดไว และมีการสรุปและเรงรัดตดิตามการใชเงินของคณะฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย  

ผลการประเมินตนเอง ได  3  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

8.1 – 1 – 01 แผนกลยุทธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2552 

8.1 – 2 – 01 ทรัพยากรทางดานการเงนิ แผนการจัดสรร 

8.1 – 3 – 01 ระบบงบประมาณ(BUDGET) 

8.1 – 3 – 02 ระบบบญัชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th) 

8.1 – 4 – 01 รายงานทางการเงิน 

8.1 – 5 – 01 การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
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8.1 – 6 – 01 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

8.1 – 6 – 02 รายงานทางการเงินของโครงการพเิศษ 

8.1 – 7 – 01 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงนิรายได ประจําไตร

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

  1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรพัยากรของคณะ 
  2. มีผลการวเิคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ 
  3. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันระหวางสาขาวิชาในคณะ 
  4. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันกับคณะอื่น/หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลยั/นอกมหาวิทยาลยั 
  5. มีผลการประหยดังบประมาณที่เกิดจากการใชทรพัยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามเกณฑ ขอที่ 1-4 ดังนี้  
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ คณะวิทยาการจดัการยังไมมกีารแตงตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ โดยตรง แตมกีารบรหิารงานดานการใชทรัพยากร
ผานคณะกรรมการประจําคณะฯ และทีมงาน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
วิทยาการจัดการมีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะฯ เชน แผนการดําเนินงานของแตละ
หลักสูตร แตละทีมงาน มีการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรในคณะ แตละหลกัสูตรมีการใชหองปฏิบัติการรวมกัน 
เพื่อการเรียนการสอนนิสิต รวมถึงการใชศนูยสารสนเทศทางธรุกิจรวมกันในแตละวชิา  

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับคณะอื่น/หนวยงานอืน่ในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย คณะ
วิทยาการจัดการมีการใหหนวยงานอื่นมาใชทรัพยากรของคณะฯ เชน คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมขอความ
อนุเคราะหใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ และสํานักงานวิทยาเขตขอใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เพือ่การอบรมวิจยั 
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และจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีการพจิารณาเรื่องการใหหนวยงานภายนอกมาใชอุปกรณทดลอง
และศูนยสารสนเทศทางธรุกจิ จากคณะฯ  

ผลการประเมินตนเอง ได  3   คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน   

 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

8.2 – 1 – 01  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

8.2 – 2 - 01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

8.2 – 3 – 01 แผนผังการใชทรัพยากรรวมกันของศูนยสารสนเทศทางธุรกิจ 

8.2 – 4 – 01 ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการแนวปฏิบัติการ
ใชยานพาหนะวิทยาเขตศรรีาชา รวมกัน  

8.2 – 4 – 02 บันทึกขอความ “ขอความอนุเคราะหตรวจกระดาษคําตอบ”จาก 
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ประกอบดวยตัวบงช้ีจํานวน  3  ตัวบงช้ี  คณะวิทยาการจัดการ

มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 9 เทากับ 2.00 คะแนน  อยูในเกณฑระดับพอใช  สําหรับรายละเอียดผลการ

ประเมินแสดงไดดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามรายตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 3 1 

ตัวบงช้ีที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 4 2 

ตัวบงช้ีที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับ 4 3 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 9  2.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกนัคณุภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพฒันาของคณะ 
 2. มีการกาํหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของคณะ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 3. มีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลกัษณของคณะ และสอดคลองกับมาตรฐานของ

มหาวิทยาลยั และมาตรฐานการอดุมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 4. มีการดาํเนินงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

 5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดําเนนิงาน 
 6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพ และใชรวมกันทั้งระดบับุคคล และคณะ 
 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพระหวางหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ตามที่ไดรับการแนะนําจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําป 
2552 ที่ผานมา  

คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงาน ตามเกณฑขอที่ 1, 4 ,5 และ 6 ดังนี้ 
 1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

คณะ คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนนิการจดัทําแผนพฒันาปรับปรุง (สปค.01 และ สปค.02) จากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปทีผ่านมา  

 4. มีการดาํเนินงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา คณะวิทยาการจัดการมคีูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับคณะวชิา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีกิจกรรมที่ตองดําเนนิการตามแผนงานการประเมนิคุณภาพภายใน
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ประจําป และมีรูปแบบการดําเนินงานที่มกีารตดิตามและตรวจสอบเสมอ และคณะกรรมการประกนัคุณภาพคณะฯ 
มีการประชุมอยางตอเนื่องเพือ่ติดตามงานดานตางๆ  

 5. มีการนําผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรงุการดําเนินงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะฯมกีารดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01 และ สปค.02) จากรายงานผลการประเมนิคุณภาพ
ภายในปทีผ่านมา  

ผลการประเมินตนเอง ได  1  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 3 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

9.1 – 1 – 01  แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพ 
(สปค.01) 

9.1 – 4 – 01  คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

9.1 – 4 – 02  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ  

9.1 – 5 – 01  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมนิคุณภาพ (สปค.02) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
 2. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคณุภาพไปใชกบักิจกรรมนิสิต 
 3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคณุภาพของคณะ/มหาวทิยาลยั 
 4. นิสิตมีการใชกระบวนการคณุภาพในการพัฒนาคณุภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5. นิสิตรวมเปนเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวทิยาลยั 
 6. มีการตดิตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดาํเนินการ และในสวนทีน่ิสิตมีสวนรวมกบัการ

ประกันคณุภาพของคณะ/มหาวิทยาลยั 
 7. มีการนาํผลการประเมนิไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคณุภาพที่เกี่ยวของกับ

นิสิตอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 นิสิตสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการไดเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เพื่อทําความเขาใจใน
ขั้นตอนการทํางานตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) และในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพไดจัดทํา 
คูมือประกันคุณภาพ ฉบับนิสิต และเผยแพรใหนิสิตไดรับรู  และจากการที่สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการไดเขา
รวมโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต ทําใหเกิด ความรูการประกันคุณภาพการศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรม
นิสิต  และจัดทํารายงานสรุปโครงการกิจกรรมนิสิตตามแนวทางการประเมินคุณภาพคือมีการประเมินและนําเสนอ
แนวทางแกไขไวในแตละโครงการ นอกจากนี้นิสิตไดมีสวนรวมประเมินการเรียนการสอน และประเมินการจัด
โครงการตางๆ ที่นิสิตเขารวม รวมถึงนิสิตยังมีโอกาสเขารวมใหสัมภาษณในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป ในแตละปอีกดวย 

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

9.2 – 1 – 01   โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต 

9.2 – 1 – 02   คูมือประกันคณุภาพ ฉบับนสิิต 

9.2 – 2 – 01   เอกสารประกอบการเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต 

9.2 – 3 – 01   (ราง)รายงานการประเมนิตนเอง ของสโมสรนิสิตฯ 

9.2 – 4 - 01 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมนิสิต 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีการดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทกุหนวยงานยอย 

 2. มีการทบทวนและปรบัปรุงระบบประกันคณุภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและพฒันาการของ
มหาวิทยาลยั 

 3. มีการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลยัภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
 4. มีการจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน ไตรมาส หลังจากไดรับรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏบิัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง

ใหกับหนวยงานอื่นๆ 
 6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคณุภาพทกุรอบ 3 ป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการมีการจดัทํา สปค.01 และ สปค.02 และในปการศกึษา 2552 ไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของคณะฯ และมกีาร peer review โดยผูแทนสวนงานจดัการศึกษา สวนงานวิจยัและบรกิารวิชาการ 
และสํานักงานเลขานกุารคณะ นอกจากนี้คณะยังมีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอสํานักงานวิทยาเขต
ศรรีาชาและสาํนักประกันคณุภาพ ม.ก. รวมถึงมรีายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินทุกปอยางตอเนื่อง  

ผลการประเมินตนเอง ได  2  คะแนน 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได 2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

9.3 – 1 – 01  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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9.3 – 1 – 02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

9.3 – 2 – 01 แผนพัฒนาปรบัปรุง 

9.3 – 3 – 01 รายงานการประเมินตนเอง 

9.3 – 3 – 02 รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
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บทที่ บทที่ 33  

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  

 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 เพื่อสรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตาม องคประกอบ มาตรฐานการอุดมศกึษา 
และมุมมองดานการบริหารจดัการทั้ง 4 ดาน มีรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
การแปลผลการประเมนิตามเกณฑ 

นอยกวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยงัไมไดคุณภาพ 
 1.51 – 2.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 – 2.50 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ (ป. 2) ซ่ึงพิจารณาจาก 3 มุมมอง ไดแก ปจจัย

นําเขา (Input) กระบวนการ(Process)  และผลผลิต (Output) ดังแสดงตามตาราง 
ตารางที่ 3.1.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคณุภาพ (ป. 2)  

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ความหมายผล

ประเมิน ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 0.75 2.60 2.60 2.07 ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  2.67  2.67 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 1.67 2.00 1.00 1.40 ยังไมไดคุณภาพ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 2.50 3.00 2.80 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  2.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 1.67 2.56 ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  3.00  3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  1.50 3.00 2.00 พอใช 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 1.70 2.55 2.11 2.22  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดี  
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ตารางที่ 3.1.1 (1)  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ จากคณะกรรมการ (ป. 2)  

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ความหมายผล

ประเมิน ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 0.75 2.60 2.60 2.07 ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  2.67  2.67 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 1.67 2.00 1.00 1.40 ยังไมไดคุณภาพ 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 2.50 3.00 2.80 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 1.67 2.56 ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  3.00  3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  1.50 3.00 2.00 พอใช 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 1.70 2.59 2.11 2.24  

 
ตารางที่ 3.1.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป. 3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ความหมายผล

ประเมิน 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต   2.50 2.50 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

1.70 2.65 2.00 2.23 ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 
3.00 2.67 2.20 2.56 ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 
1.38 2.64 1.89 2.04 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

 2.00  2.00 พอใช 
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ภาพรวมตัวบงช้ีทุกมาตรฐาน 1.70 2.59 2.11 2.24  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดี  

 
ตารางที่ 3.1.2  (1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา จากคณะกรรมการ (ป. 3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ความหมายผล

ประเมิน 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต   2.50 2.50 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

1.70 2.65 2.00 2.23 ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 
3.00 2.67 2.20 2.56 ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 
1.38 2.64 1.89 2.04 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

 2.00  2.00 พอใช 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกมาตรฐาน 1.70 2.59 2.11 2.24  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดี  

 
 
ตารางที่ 3.1.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ (ป. 4) 

การบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ความหมายผล

ประเมิน 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.63 2.78 2.63 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 0.00 2.50 2.67 2.30 ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00  3.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 
1.40 2.50 0.83 1.59 พอใช 
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ภาพรวมตัวบงชี้ทุกดาน 1.70 2.06 2.11 2.24  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
 
ตารางที่ 3.1.3 (1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  จากคณะกรรมการ (ป. 4) 

การบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ความหมายผล
ประเมิน 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.63 2.78 2.63 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 0.00 2.50 2.67 2.30 ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00  3.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 
1.40 2.50 0.83 1.59 พอใช 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกดาน 1.70 2.59 2.11 2.24  

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดี ดี  

 
 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบประเมินคุณภาพ 
  

 คณะวิทยาการจัดการ มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทั้ง 9 องคประกอบ ตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ประเมนิคุณภาพ รวม 50 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ทําใหไดผลสรุปในครั้งนี ้คือ คณะ
วิทยาการจัดการมผีลการประเมินในภาพรวม คิดเปนระดับคะแนน  2.22  อยูในเกณฑระดับดี แตจากการประเมนิ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวทิยาการจัดการ มีผลการประเมินคิดเปนระดับคะแนน 2.24 อยูในเกณฑ
ระดับดี โดยมคีวามเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้

 
บทสรุปในภาพรวมคณะวิทยาการจัดการ 

จุดแข็ง 
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1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนําในการบริหารจดัการองคกรทําใหบุคลากรมีความเขาใจ
แผนงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลวุัตถปุระสงคสามารถสรางรายไดใหกับคณะฯเปน
จํานวนมาก 

2. มีระบบเทคโนโลยีชวยในการใหคําปรกึษาและลงทะเบยีนออนไลนทีสามารถตรวจสอบ
และแกไขการลงทะเบยีนของนิสิตได 

3. คณะมรีะบบและกลไกที่ดใีนการกระตุนสนับสนุนใหนิสิตเขาประกวดความสามารถทาง
วิชาการทําใหไดรับรางวลัในระดับประเทศจํานวนมากทุกป 

4. คณะมีการสงเสรมิงานทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมดวยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 

5. มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดเีชนสมัมาทิฐิ Share and Learn ทําใหเกิดความสามัคคี
และความสําเรจ็ขององคกร 

6. คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายอยางเทาเทียมกนัดวยการสนับสนนุให
ศึกษาตอในสาขาตาง ๆ เพื่อนําความรูกับมาพัฒนางาน 

7. มีการตดิตามตรวจสอบและวเิคราะหสถานภาพทางการเงนิเพื่อจัดทําบทสรุปทางการเงินให
ผูบริหารสามารถใชในการวางแผนการบรหิารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. คณะมีพัฒนาการในการสรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในองคกรที่ชัดเจน
ตามลําดับทําใหผูบริหารบุคลากรและนิสิตเห็นความสําคัญในการประกันคณุภาพการศึกษา
มากขึ้น 

ขอเสนอแนะระดับคณะ 
1. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกันอยางสม่ําเสมอและนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนากล

ยุทธของคณะใหครบทุกประเด็น 
2. ลดจํานวนรับนิสิตปริญญาตรีลงหากทําไดและไมมีผลกระทบมากนักเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาและ

สวัสดิภาพของอาจารยและเพิ่มหลักสูตรปริญญาโทเพื่อกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น 
3. เพิ่มการสื่อสารภายนอกองคกรเพื่อใหคณะเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาค

ตะวันออก 
4. กําหนดจุดยืน Positioning และเรงสรางอัตลักษณของคณะที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการเรียน

การสอนในสาขาเดียวกันเพื่อสรางความโดดเดนอยางชัดเจน 
5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอระบบใหคําปรึกษา 
6. นําผลการประเมินการใหบริการนิสิตและศิษยเกามาวิเคราะหรวมกันและนําไปพัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการอยางเปนรูปธรรม 
7. ควรผลักดันใหนิสิตเขารวมเวทีการประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น 
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8. ควรมีการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการไดงานทําและลักษณะงานที่ทําของนิสิตในหลักสูตรที่มีการ
ใหนิสิตไปฝกงานกับหลักสูตรที่ไมมีการฝกงาน 

9. คณะควรกําหนดพันธกิจดานการวิจัยใหเปนวาระเรงดวนที่ตองดําเนินการโดยกําหนดแผนการพัฒนา
งานวิจัยกําหนดเปาหมายที่ทาทายและวิธีการที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดเพื่อใหคณะสามารถผาน
มาตรฐานองคประกอบดานการวิจัยใหอยูในระดับดี 

10. ประเด็นวิจัย / โจทยวิจัยของคณะควรเนนการสรางองคความรูเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกเพื่อสรางอัต
ลักษณของคณะและเพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 

11. ควรนําผลการวิจัยที่แลวเสร็จมาพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมในวงกวางอยางเปน
รูปธรรม 

12. สรางระบบแรงจูงใจในการทําวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย 
13. ควรสรางความเชื่อมโยงระหวางงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนใหเปนเรื่อง

เดียวกันเพื่อลดภาระงานของอาจารย 
14. ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ จากภายนอกมารวมพัฒนาประเมินและตรวจสอบการบริหารงาน

ของ คณะ 
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บทที่ บทที่ 44  

การดําเนินงาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงนตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

 
 
 คณะวิทยาการจัดการไดดําเนนิการตรวจสอบและตรวจประเมินคณุภาพในระดับหนวยงานในรอบป
การศกึษา 2551 โดยผลการตรวจประเมนิตามระบบและกลไกตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ในวนัที่ 27 
– 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการประเมินไดสรุปจดุแข็ง จุดควรพัฒนาในภาพรวม และคณะวิทยาการ
จัดการไดนําผลการตรวจประเมินที่ไดมาจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพโดยมีการกําหนดแนวทางการแกไขปรับปรุงและติดตามผลการแกไขปรับปรุง ดังตอไปนี้  
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แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) 

       
(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

คณะวิทยาการจัดการ    

    

(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.) 

รายงาน ณ วันที ่3 ก.พ. 2553   
      

ปรับปรุงครั้งที่. 1...    
      

          

1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ) 

3. โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยทุธ) 

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ) 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. งบประมาณที่ใช
จริง 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 ผูกํากับดูแล 9.2 ผูปฏิบัติงาน 

1. ควรเตรียมรูปแบบการบริหาร
จัดการเพือ่รองรับการเติบโตของ

องคกรในอนาคต 

 จัดโครงสรางองคการในรูปทีมที่มี
เปาประสงคในแนวเดียวกันกับ

ภารกิจของคณะฯ 

โครงการรายงานผลการดําเนนิงาน การประชุมทีมงาน รายงานการประชุม อยูระหวางดาํเนินการ 70   คณบดี ทีมงานตาง ๆ 

2. ควรสรางผูนํารุนใหมสานตอ
ภารกิจของคณะ 

สรางวัฒนธรรมองคการในดานการ
ตัดสินใจรวมกัน 

โครงการจัดทําแผนและพัฒนากลยุทธ สัมมนาคณะฯ  แผนและกลยุทธที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

ดําเนนิการเสร็จสิ้น
แลว 

100   คณบดี ทีมงานจดัการคุณภาพ
การศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2552 
 

104 

 

3.กําหนดแนวทางและสรางกลไก
เพื่อใหคณะสามารถตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

สงเสริมการวิจัยเพื่อการอางอิงทาง
ทฤษฏีและนําไปสูทฤษฏีใหมเพื่อ

ใชในการเรียนการสอน 

โครงการสงเสริมการตพีิมพและ
เผยแพรงานวิจัย 

รางระเบียบวาดวยทุนวจิัย ระเบียบวาดวยทุนวิจัย ดําเนนิการเสร็จสิ้น
แลว 

100   คณบดี คณะกรรมการ
ทุนอุดหนุนฯ 

4. นําผลการประเมินของนิสิตมาใช
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

อยางเปนรูปธรรม 

พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความองการของ

ภูมิภาคและประเทศ 

โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการดาน
การสอน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารดาน
การสอน 

  อยูระหวางดาํเนินการ 50   คณบดี ทีมงานพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

5. มีแผนการวิจัยเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนในภาพรวม 

จัดใหมีการวิจัยในดานการเรียนการ
สอนเพื่อปรับปรงุกระบวนการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

โครงการพฒันาความรูและทักษะของ
บุคลากรในดานตาง ๆ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
ความรูทางการวิจัย 

จํานวนผูเขารวมที่ทาํการวิจัย อยูระหวางดาํเนินการ 80   คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

ทีมงานพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

6. สรางกลไกการขึ้นสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

สงเสริมการวิจัยเพื่อการอางอิงทาง
ทฤษฏีและนําไปสูทฤษฏีใหมเพื่อ

ใชในการเรียนการสอน 

โครงการพฒันาความรูและทักษะของ
บุคลากรในดานตาง ๆ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
ความรูทางการวิจัย 

จํานวนผูเขารวมที่ทาํการวิจัย อยูระหวางดาํเนินการ 80   คณะกรรมการจัดการ
ความรู 

ทีมงานพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

7. สนับสนุนใหอาจารยใหมขอทุน
จากคณะ วิทยาเขต และ

มหาวิทยาลัย 

จัดสรรทรัพยากรโดยเนนไปที่การ
สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพและ
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยที่มี

คุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม 

  งานสนนัสนุนและพฒันา
ทางดานการวิจัย 

        รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 

สวนงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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8. ควรนําผลการประเมนิความพงึ
พอใจผูบริหารมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

สรางวัฒนธรรมองคการในดานการ
ตัดสินใจรวมกัน 

โครงการประเมินผลงานของผูบริหาร การประเมินผลงานของ
ผูบริหาร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อยูระหวางดาํเนินการ 60   สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

ทีมงานจดัการคุณภาพ
การศึกษา 

9. กําหนดบทบาทของคณะใหเปน
ผูนําทางวิชาการของภาคตะวันออก 

สงเสริมใหบุคลากรสรางและ
เผยแพรผลงาน การคนควาวิจัย 
ตํารา และผลงานทางวชิาการ 

เพื่อใหสมารถนําวิทยาการไปใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่  

โครงการจัดทําแผนและพัฒนากลยุทธ สัมมนาคณะฯ  แผนและกลยุทธที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

ดําเนนิการเสร็จสิ้น
แลว 

100   คณบดี ทีมงานจดัการคุณภาพ
การศึกษา 

10. เพิ่มประเดน็วิจัยที่ตอบโจทย
ของทองถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชนใหมากขึ้น 

สงเสริมใหบุคลากรสรางและ
เผยแพรผลงาน การคนควาวิจัย 
ตํารา และผลงานทางวชิาการ 

เพื่อใหสมารถนําวิทยาการไปใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่  

โครงการพฒันาเครือขายความรวมมือ
ทางวชิาการ 

  จํานวนโครงการ อยูระหวางดาํเนินการ 50   สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

ทีมวิเทศสัมพันธ 

11. สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงให
นักวิจัยรุนใหมไดเรียนรู

ประสบการณจากนักวจิัยอาวุโส 

จัดโครงการพัฒนาทักษะในการ
วิจัยอยางตอเนื่อง ตลอดจนจัดหา

แหลงสารสนเทศการวจิัย 

โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการวิจัย ฐานขอมูลดานการวิจัย   อยูระหวางดาํเนินการ     รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจัย 

สวนงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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12. สงเสริมใหนิสิตมีความรูความ
เขาใจในหลักการประกนัคุณภาพ
และสามารถนําไปใชประโยชนได 

สงเสริมและรวมมือกับนิสิตในการ
ดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร

นิสิต 

โครงการสนับสนุนสโมสรนิสิตให
ไดรับความรูทางประกนัคุณภาพ 

    อยูระหวางดาํเนินการ 60   คณบดี ทีมงานจดัการคุณภาพ
การศึกษา 

คําอธิบาย          

          ชองที ่1 สรุปจุดออน/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก   กรณีจุดออน กับขอเสนอแนะไมสอดคลองกนัใหจัดทําแนวทางการแกไขทั้ง 2 รายการ  

          ชองที ่2 หนวยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที ่4)     

          ชองที ่3 โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) หมายถงึ กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวในแผนงานที่เชือ่มโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชงิปริมาณได (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที ่3.1) 

          ชองที ่4 กิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ หมายถงึ กระบวนการยอยในการดาํเนินงานใหไดตามภารกิจ หรือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 3.2)    

          ชองที ่5 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) เพื่อใชในการรายงานความกาวหนา (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 5)     

          ชองที ่6 ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมใหหนวยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการดําเนนิงานเปน 3 ระดับ ดังนี ้       

 0 = ยังไมไดดําเนนิงาน         

 1 = อยูระหวางดําเนินงาน         

 2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น         

          ชองที ่7 รอยละของผลสําเร็จของโครงการ ใหพิจารณาจากกิจกรรมภายใตโครงการทีด่าํเนินงานเสร็จสิ้นตอกจิกรรมทั้งหมด      

          ชองที ่8 งบประมาณที่ใชจริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานทีก่ําหนด (เปรียบเทียบกบั สปค.01 ชองที ่6)       

          ชองที ่9 กําหนดผูรับผิดชอบในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
       

                       9.1 ผูกํากับดูแล  หมายถึง  ผูบริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กจิกรรม ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว 
     

                       9.2 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการดาํเนินการในโครงการ/กิจกรรม 
       

          ชองที ่10 หมายเหตุ เปนการระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
       


