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ค ำน ำ 
 

 ตามที่กฎหมายก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2539 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  ระบบประกันคุณภาพจึง
เป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่
เป็นหลักประกันในมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษา นอกจากนี้กลไกของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ยังเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการสนับสนุนกลไกประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาขึ้น เพ่ืออ านวยการและก ากับดูแลให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของคณะบริหารธุรกิจเป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) และ
เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2555 และข้อมูลด้านการเงินรอบปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2554 

ณ โอกาสนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา 
ประธานโครงการ ตลอดจนอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้มีส่วนท าให้การประกันคุณภาพส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และวัตถุประสงค์ และเห็นแนวทางที่ส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานให้พัฒนา
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์  รัศมีเทศ) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
         วันที่  27  สิงหาคม 2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
          คณะบริหารธุรกิจ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12, 
16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 ซ่ึงด าเนนิการระดับมหาวทิยาลยั 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน
37 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.36 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.37 ดี 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ 3.79 ดี 
ภำพรวม 37 ตัวบ่งชี้ 4.14 ด ี

   

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 58.33 4.86 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม               

การเรียนรู ้
7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 
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3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
6 ข้อ 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

419,127.56 บาท 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี
86.38 4.71 

6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 25.88 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 7 ข้อ 4.00 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 4.00 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 22.02 3.67 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 4.00 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 4.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 4.00 

สมศ.    
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.09 4.09 

3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ 18.47 3.69 
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ 8.82 4.41 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
21.88 3.65 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

4 ข้อ 4.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 4.41 3.69 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 4.67 3.89 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.36 4.36 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
5 ข้อ 3.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3 ข้อ 3.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 3.00 

 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 2.50 
 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)  

รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.00 0.00 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการของคณาจารย์     

(ปีละ 120,000 บาท/คน/ปี) 

2. คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจมีศักยภาพท้ังด้านความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่

สังคม เป็นที่ยอมรับ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของภาควิชาและโครงการดังกล่าวให้ขึ้นมาอยู่ในระดับดีหรือ

ดีมาก 

2. ควรสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโทมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

3. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ให้เหมาะสมกับนิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

4. คณะฯ ควรส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตเพ่ือให้บัณฑิตของคณะฯ สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

5. ควรพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้มีความชัดเจนและครบถ้วน ทั้งในด้านกระบวนการและ

มาตรการในการผลักดันด้านการวิจัยให้ไปในทิศทางที่คณะฯ ต้องการ รวมทั้งการประเมินผลและน า

ผลลัพธ์จากการประเมินผลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ 

6. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้ครบถ้วน ทั้งในด้านกระบวนการและ

มาตรการในการผลักดันด้านการบริการวิชาการให้ไปในทิศทางที่คณะฯ ต้องการ รวมทั้ง การ

ประเมินผลและน าผลลัพธ์จากการประเมินผลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา

งานบริการวิชาการของคณะให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรสร้างระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรทุกระดับได้อย่าง

ทั่วถึง เช่น การประชุมภายในของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย เป็นต้น 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโทตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ

นิสิต ซึ่งควรมีการวิจัยส ารวจความคาดหวังของนิสิตกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา 

4. ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 
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5. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะอย่างจริงจัง ตามแนวทางของระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัย

ของคณะฯ ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม 

6. มาตรการและกระบวนการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิจัย ควรถูกก าหนดขึ้นมา

ให้ชัดเจน 

7. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ อย่างจริงจัง ตาม

แนวทางของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินไปสู่การพัฒนา

และปรับปรุงงานบริการวิชาการของคณะฯ ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม 

8. มาตรการและกระบวนการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิจัยควรถูกก าหนดขึ้นมา

ให้ชัดเจน 

9. ควรกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีให้

มากขึ้น และควรมีการประเมินหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ ด้วย 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

เป็นอีกคณะหนึ่ง ชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ” เมื่อปี พ.ศ. 2535 ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  109  
ตอนที่ 120  วันที ่18 ธันวาคม 2535  ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)  
จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา และ 1 ส านักงาน คือ  ภาควิชาการเงิน  ภาควิชาการ
จัดการ ภาควิชาการจัดการการผลิต  ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชี  และส านักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 

 
คณะบริหารธุรกิจ ด าเนินภารกิจสนองนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐบาล 

มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด าเนินงานมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) เป็นเวลา 20 ปี 

ประวัติโดยละเอียดของคณะบริหารธุรกิจ สามารถล าดับความได้ดังนี้ 
 ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชาสหกรณ์ เนื้อหา    

การอบรมมุง่เน้นการบริหารธุรกิจในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดท าบัญชี  
การจัดการทั่วไป เป็นต้น 

 พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง 
“วิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา  ดังนั้น 
แผนกวิชำสหกรณ์จึงถูกตั้งขึ้น โดยมีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี พ.ศ. 2482 และผลิตผู้ส าเร็จวิชา
สหกรณ์รุ่นแรกออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 จากนั้นได้จัดการศึกษาเรื่อยมาโดยปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด 

 พ.ศ. 2486  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือก าเนิดขึ้น  แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็น “คณะสหกรณ์” ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญา และ
มีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จ านวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี  
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนิติศาสตร์ 

  พ.ศ. 2495 คณะได้เปิดสอนขั้นปริญญาตรี และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “คณะสหกรณ์และ
เศรษฐศาสตร์” การศึกษาของคณะได้แยกเป็น 8 แผนก คือ สหกรณ์  บัญชี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กสิกรรม 
สังคมวิทยา นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิชาเบ็ดเตล็ด  

  พ.ศ.  2499 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499   

 พ .ศ . 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่  3 โดยใช้ชื่อว่า “คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2509   
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 พ.ศ. 2535  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จึงแยกคณะ
เดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2535  

 

พัฒนำกำรในช่วงเวลำส ำคัญๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ 

 พ.ศ. 2535 แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็น “คณะบริหารธุรกิจ” จาก
เดิมที่จัดการเรียนการสอน 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบัญชี ภาควิชาการตลาด และภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้แยก
ออกเป็น 5 ภาควิชา และ 1 ส านักงาน ได้แก่  ภาควิชาบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการการผลิต และส านักงานเลขานุการคณะฯ เปิดสอนระดับปริญญาโท         ภาคปกติ 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
(ภาคค่ า) และโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 

พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 

พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน ภาคพิเศษ 
 

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มีส่วนราชการทั้งสิ้น 16 หน่วยงานย่อย โดยเป็นหน่วยงานในระดับภาควิชา 
5 ภาควิชา  ส านักงาน 1 ส านัก โครงการภาคปกติ 1 โครงการ และโครงการพิเศษ จ านวน  9 โครงการ ดังนี้ 

1. ภาควิชาการเงิน 
2. ภาควิชาการจัดการ 
3. ภาควิชาการจัดการการผลิต 
4. ภาควิชาการตลาด 
5. ภาควิชาบัญชี 
6. ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
7. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  
8. โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ า) 
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9. โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 
10. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 
11. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 
12. โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
13. โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ 
14. โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน ภาคพิเศษ 
15. โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ 
16. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญา ปณิธาน (Mission) 

คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน 
เป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
คณะบริหารธุรกิจ เป็นแหล่งพัฒนานิสิตที่น าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ชี้น าสังคม มีมาตรฐานและผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ  
1. ผลิตนิสิตที่มีคุณภาพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก 
2. สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและชี้น าสังคม 
4. สร้างความพร้อมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีคณะบริหารธุรกิจ
ร่วมใช้เอกลักษณ์ และเพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบ และคณาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจตาม
หน้าที่ของตน มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ์ท่ีก าหนด 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ               

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
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1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะ 

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 2554 
คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  แผนงำนด้ำน ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนนิงำน 
    1.1 กิจกรรมจัด
ประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์  
และประเด็นยุทธศาสตร ์
 

1. หลักฐานแสดง
การถ่ายทอดตัวบ่งช้ี 

-อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 - 500,000             คณบดี / รองคณบดี / 
ผู้ช่วยคณบด ี

    1.2 กิจกรรมถ่ายทอด
ตัวช้ีวัด 
 

1. จ านวนครั้งการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด 

-อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- 150,000             คณบด ี

    1.3 กิจกรรมการช้ีแจง
หลักและวิธีการจดัท า
แผนยุทธศาสตรต์ามแนว
ทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
 

1. จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม 

-อย่างน้อย 35 
คน 

- 3,000             หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

    1.4 โครงการสัมมนา
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

1. มีแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
2. มีแผนปฏิบัติ

-1 ฉบับ 
 
-1 ฉบับ 

- 300,000             คณบด ี
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ราชการประจ าป ี
3. จ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
 

 
-อย่างน้อย 35 
คน 

 
 
 

2. แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   2.1 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรระดบัปรญิญาตร ี

1. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  
 

- อย่างน้อย 3 
หลักสตูร 

- 100,000             งานบริการการศึกษา 

    2.2 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

1. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา  
 

- อย่างน้อย 3 
หลักสตูร 

- 100,000             งานบริการการศึกษา 

    2.3 โครงการจดัท า
หลักสตูรนานาชาต ิ

1. มีหลักสตูร
นานาชาติระดับ
ปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท 
 

- 1 หลักสตูร - 100,000             งานบริการการศึกษา 

    2.4 โครงการแนะแนว
หลักสตูร 
 

1.จ านวนผูเ้ข้าร่วมฟัง - ไม่นอ้ยกว่า  
250 คน 

- 100,000             งานบริการการศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    2.5 โครงการเปดิหมู่
เรยีนเป็นภาษาอังกฤษ 

1. จ านวนหมูเ่รยีน/
รายวิชาทีเ่ปิดเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ 
 

- อย่างน้อย  
3 รายวิชา 

- -             งานบริการการศึกษา 

 3. แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย ์
    3.1 โครงการจดัประชุม
เพื่อจดัท าวิจยัการพัฒนา
หลักสตูรทกุระดบั 

1. มีการจัดประชุม/
สัมมนา 

- อย่างน้อย 1 ครั้ง - 50,000             งานบริการการศึกษา 

    3.2 โครงการจดัท า
แผนการพัฒนาการ
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. มีรายงานการประชุม
การจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบอาจารย์
ทีป่รึกษา  
 

- 1 ฉบับ 
 
 

- 300,000             งานบริการการศึกษา 

     3.3  โครงการสัมมนา
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. มีการจัดอบรม - อย่างน้อย 1 ครั้ง - 60,000             งานบริการการศึกษา 
2. มีจ านวนรายวิชาที่
กระตุ้นให้นิสติเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 
 

- ไม่นอ้ยกว่า  
30 รายวิชา 

               

      3.4 จัดการอบรม 
ขอต าแหน่งวิชาการ 

1. สดัสว่นอาจารย์
ประจ าทีด่ ารง
ต าแหน่งอาจารย์  

- อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อป ี

- 20,000             งานบริการการศึกษา/ 
งานบริหารและธรุการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย ์
 

      3.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จ านวนอาจารย์ยื่น
เรื่องขอต าแหน่ง
วิชาการ 
 

- เพิ่มขึน้ปลีะ  
1 คน ต่อภาควิชา 

- 20,000             งานบริการการศึกษา/ 
งานบริหารและธรุการ 

     3.6 สนบัสนุนทุน
พัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาตอ่ 
อบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ 

1. มีการสนบัสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อ
ระดับ ป.เอก ทั้งใน
และตา่งประเทศ 

- 2 ทุน/ปี  - 1,000,000             งานบริการการศึกษา/ 
งานบริหารและธรุการ 

    3.7  โครงการกองทนุ
พัฒนาอาจารย ์

1. มีการผลติต ารา - อย่างน้อย  
5 รายวิชา/ปี 

-               

 2. มีการผลติผล
งานวิจัย 

- อย่างน้อย  
5 เรื่อง/ปี 

-               

 3. มผีู้เขา้ร่วมประชุม
วิชาการทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

- 10 คน/ปี - 8,000,000             คณะกรรมการกองทุนฯ 

 4. มผีู้เสนอผลงาน
วิชาการทั้งในและ

- 5 คน/ปี -               
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ต่างประเทศ 
4. แผนงำนกจิกรรมด้ำนกำรศึกษำ 
   4.1 โครงการสอบ
สัมภาษณ์ : โควตาพิเศษ 
นักเรียนเข้าศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 

1. จ านวนผู้ผา่นการ
สอบสมัภาษณ ์

- อย่างน้อย  
30 คน 

- 20,000             งานบริการการศึกษา/
ภาควิชา 

   4.2 โครงการสอบสัมภาษณ์ 
: นักเรียนสอบผ่าน (สกอ.)  
เข้าศึกษาช้ันปีท่ี 1 
 

1. จ านวนผู้ผา่นการ
สอบสมัภาษณ ์

- อย่างน้อย  
610 คน 

- 30,000             งานบริการการศึกษา/
ภาควิชา 

   4.3 เปิดรับสมัครนิสิต
โครงการพิเศษ ระดับ
ปริญญาโท 

1. จ านวนผูส้มัคร - อย่างน้อย 
1,500 คน 
 

- 350,000             โครงการพเิศษ  
ระดับปรญิญาโท 

   4.4 โครงการสอบ
สัมภาษณ์ : ผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโท 

1. จ านวนผู้ผา่นการ
สอบสมัภาษณ ์

- อย่างน้อย  
600 คน 

- 50,000             โครงการพเิศษ 

   4.5 โครงการ
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดับ
ปริญญาตร ี
 

1. นิสติระดับปรญิญา
ตรีชั้นปีท่ี 1 เข้าร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย  
610 คน 

- 150,000             งานบริการการศึกษา/ 
หน่วยกจิการนสิติ/
ภาควิชา 

   4.6 โครงการ 1. นิสติระดับปรญิญา - อย่างน้อย  - 100,000             โครงการพเิศษ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปฐมนิเทศนิสติใหม่  
ระดับปริญญาโท 
 

โท ช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วม
กิจกรรม 

600 คน 

   4.7 โครงการปัจฉิม
นิเทศนิสติระดบัปรญิญาตร ี
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย 
400 คน 

- 200,000             หน่วยกจิการนสิติ/
ภาควิชา 

   4.8 โครงการมัชฌมิ
นิเทศนสิติระดบัปริญญาตร ี
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย 
200 คน 

- 50,000             งานกิจการนิสติ/
ภาควิชา 

   4.9 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และเพื่อการเรยีน
การสอน 

1. จ านวนรายวิชาที่ให้
นิสิตใช้เทคโนโลยเีพื่อ
การเรียนรู้ เช่น ใช้
คอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อการ
สอน 
 

- 5 รายวิชา - 100,000             งานบริการการศึกษา/ 
หน่วยเทคโนโลยฯี 
 

5. แผนงำนด้ำนพัฒนำคุณภำพนิสติ 
   5.1  โครงการติดตาม
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑติ 
 

1. ร้อยละของบณัฑติ 
ที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอสิระ 

- ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 300,000             งานบริการการศึกษา 

   5.2 โครงการฝึกงาน/ 1. ร้อยละของนิสติที่ - ไม่นอ้ยกว่า 70% - 50,000             งานบริการการศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สหกจิศึกษา โดยการให้ทุน
สนับสนุนนสิติและอาจารย์
นิเทศ 
 

เข้ารว่มโครงการ 
สหกจิศึกษาหรือ
ฝึกงาน 

   5.3 การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารการเขียน
บทความทางวิชาการให้กบั
นิสิต 
 

1. มผีลงานวิชาการ 
ของนิสติตีพมิพ์
เผยแพรม่ากขึน้ 

- อย่างน้อย 1 
ผลงาน/การศึกษา 

- 50,000             งานบริการการศึกษา 

   5.4 โครงการเข้าร่วม
ประกวดกิจกรรมวิชาการ
ต่าง ๆ ของนิสิต 
 

1. จ านวนนสิิตทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขันด้าน
วิชาการ 

- อย่างน้อย 10 คน - 200,000             งานบริการการศึกษา/
ภาควิชา/ 
หน่วยกจิการนสิติ 

   5.5 โครงการสัมมนา
วิชาการนิสิตระดับ
ปริญญาโท 
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย 300 
คน 

- 20,000             โครงการพเิศษ 
ปรญิญาโท 

   5.6 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ (TOEIC) 
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมอบรม 

- อย่างน้อย 80 คน - 150,000             หน่วยกจิการนสิติ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   5.7  โครงการศึกษา 
ดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนนสิิตระดบั
ปรญิญาโทเขา้ร่วม
กิจกรรม 

- อย่างน้อย  
150 คน 

- 5,000,000             โครงการพเิศษ 
ปรญิญาโท 

    5.8  โครงการ 
Marketing Day 
 

1. จ านวนนสิิตทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

- ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 50,000             หน่วยกจิกการนิสติ 
/ภาควิชาการตลาด 

    5.9 โครงการแรกพบ
น้องใหม่นนทรี  
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย  
300 คน 

- 50,000             ภาควิชาบญัชี/ 
โครงการพเิศษ 

    5.10  โครงการ  
Acctday Acctnight 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย 
300 คน 

- 50,000             ภาควิชาบญัชี/ 
โครงการพเิศษ ป.ตร ี

    5.11 โครงการค่าย
บัญชีพัฒนาชนบท 
 

1. จ านวนนสิิตเข้า
ร่วมกจิกรรม 

- อย่างน้อย 
 75 คน 

- 30,000             ภาควิชาบญัชี/ 
โครงการพเิศษ ป.ตร ี

    5.12 โครงการส่งเสริม
ทุนการศึกษาแก่นิสิต 
ระดับปริญญาตร ี
          -ทุนเรียนดี/ทุน
ขาดแคลน 
          -ทุนช่วยงาน 
          -ทุนสนับสนุน

1. จ านวนเงินทุนที่
สนับสนุนนสิติ 
2.จ านวนนสิิตทีไ่ดร้ับ
ทุน 

- ไม่นอ้ยกว่า 
300,000 บาท 
- ไม่นอ้ยกว่า  
50คน/ปี 

- 
 
 

300,000 
 
 

            งานบริการการศึกษา/ 
หน่วยกจิการนสิติ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จากหน่วยงานภายนอก 
    5.13 โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับบญัช ี

1. จ านวนผู้เขา้อบรม - ไม่นอ้ยกว่า 
70 คน 

- 100,000             ภาควิชาบญัชี / 
โครงการพเิศษ  
ป.โทบญัชี 

    5.14 กิจกรรมกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 

1. จ านวนผู้เขา้
แข่งขันกีฬา 

- อย่างน้อย 
150 คน 

- 50,000             หน่วยกจิการนสิติ/
ภาควิชา/โครงการพเิศษ 

    5.15 โครงการ Hot 
Line ส าหรับนสิิตที่มี
ปัญหาด้านการเรียน 
ปัญหาส่วนตัวทางเว็บเพจ 

1. จ านวนผู้เขา้ใช้
บริการเว็บเพจ Hot 
Line ส าหรบันิสติ 

- อย่างน้อย  
200 คน 

- 10,000             หน่วยเทคโนโลยฯ/ 
หน่วยกจิการนสิติ 

     5.16 กิจกรรมนสิติ
ภายใตก้ารด าเนนิการของ
สโมสรนิสติ (ร่วมกับคณะ) 

1. จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนนิการ 

- ไม่นอ้ยกว่า 15 
โครงการ 

- 1,200,000             หน่วยกจิการนสิติ 

6. แผนงำนด้ำนกำรวิจัย 
   6.1 โครงการวิจัยที่มี
คุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับ 

1. มีผลงานวิจัยท่ี
ด าเนินการ 

- อย่างน้อย 4 
เรื่อง 

- 400,000             คณบด/ีภาควิชา 

   6.2 การประชุมวิชาการ 1. มีอาจารย์เข้าร่วม
การประชุมวิชาการ
ในและต่างประเทศ 

- ไม่ต่ ากว่า  
10 คน 

- 1,500,000             คณบด/ีภาควิชา 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    6.3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการส่งเสรมิ
การเขียนบทความวจิัย/
ผลงานทางวิชาการ   

1. มีจ านวนผลงาน 
วิจัย/ผลงานวิชาการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ 
นานาชาติ 

- ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
20 จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

- 
 

2,000,000             คณบด/ีภาควิชา 

 2. จ านวนเอกสารค า
สอนที่มีการอ้างอิง
ผลงานวิจัย 

- ไม่น้อยกว่า  
3 รายวิชา 

- 300,000             คณบด/ีภาควิชา 

   6.4 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 

1. มีจ านวน
งบประมาณส าหรับ
การท าวิจัยท้ังจาก
ภายในและภายนอก 

- ไม่น้อยกว่า 10 
ล้าน 

- 3,000,000             คณบด ี

   6.5 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ เช่น ท าวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

1. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 

- จ านวน 3 
เครือข่าย 

- 3,000,000 

            

คณบด ี2. มีความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการ
วิจัย 
 

- 1 หัวข้อ             

   6.6 โครงการจัดสรร
ทุนวิจัยส าหรบับุคลากร 

1. จ านวน
ผลงานวิจัย 
 

- เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยปีละ  
2 เรื่อง 

- 800,000             คณบด ี
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. แผนงำนด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
    6.1 ให้บริการแก่
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีขอรับบริการ  

1. จ านวน
โครงการวิจัยเชิง
พาณิชย์ท่ีไดร้ับ
อนุมัติให้ด าเนินการ
และด าเนินการ
บรรลผุลส าเร็จ 

- อย่างน้อย 10 
โครงการ 

- 400,000             คณบด ี

8. แผนงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    8.1 โครงการท าบุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
วันข้ึนปีใหม่ 

1. นิสิต อาจารย์ 
และบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- อย่างน้อย 
50 คน 

- 200,000             สลค. /ภาควิชา/
โครงการพิเศษ 

    8.2 โครงการ 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย  

1. นิสิต อาจารย์ 
และบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
50 คน 

- 30,000             สลค. /ภาควิชา/
โครงการพิเศษ 

    8.3 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

1. นิสิต อาจารย์ 
และบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
100 คน 

- 200,000             สลค. /ภาควิชา/
โครงการพิเศษ 

    8.4 โครงการ 
วันเกษียณอายรุาชการ 

1. บุคลากรของ 
คณะบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
150 คน 

- 250,000             สลค. /ภาควิชา/
โครงการพิเศษ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    8.5 โครงการวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. บุคลากรของ 
คณะบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
150 คน 

- 20,000             สลค.  

    8.6 โครงการวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

1. บุคลากรของ 
คณะบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
150 คน 

- 20,000             สลค.  

    8.7 โครงการบัญชีเพิ่ม
รอยยิ้ม 

1. นิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 

- อย่างน้อย  
300 คน 

- 100,000             ภาควิชาบัญช ี

    8.8 โครงการส่งเสรมิ
การแต่งกายผ้าไทย และ
สร้างความประพฤต ิ
อันดีงาม 

1. บุคลากรของ 
คณะบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมโครงการ 

- อย่างน้อย 
150 คน 

- 20,000             สลค. 

    8.9 โครงการแสดง
ความยินดีแก่นสิิตและ 
บุคลากร 
     -จัดซุ้มรับปริญญา 

1. มีการจัดซุม้แสดง
ความยินดีให้กับ
บัณฑิตและ
มหาบัณฑิต  

- อย่างน้อย 9 ซุ้ม - 50,000             สลค. /ภาควิชา/
โครงการพิเศษ 

9. แผนงำนกำรบริหำรจัดกำร 
   9.1 มีการจัดหา 1. มีการบรรจุ                 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

บุคลากรตามคณุวุฒิ 
คุณสมบัติเฉพาะในสาย
วิชาการตามที่ภาควิชา
ต้องการ 

อาจารย์/พนักงาน
มหาวิทยาลยัตาม
ความต้องการของ
ภาควิชา 
-ภาควิชาการตลาด 
-ภาควิชาการจัดการ 
-ภาควิชาบัญช ี
-ภาควิชาการจดัการ
การผลติ 

 
 
 

 
- 2 อัตรา 
- 2 อัตรา 
- 2 อัตรา 
- 2 อัตรา 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

คณบด/ีงานบริหารฯ 

   9.2 จัดหาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับ
ภารกิจอย่างพอเพียง 

1. มีการบรรจุ
บุคลากรต าแหน่ง
พนักงาน
มหาวิทยาลยั  
(เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 
2. มีการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวตามความ
จ าเป็นของสลค./
ภาควิชา 
3. มีการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวโครงการ

- 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
- 6 อัตรา 
 
 
 
- 5 อัตรา 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

300,000 

             
 
 
 
 

คณบด/ีงานบริหารฯ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พิเศษเพิ่ม และหรือ
ทดแทนอัตราเดิม 

 4. มีการปรับเปลี่ยน
สถานะภาพลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็น
พนักงานเงินรายได้
คณะ / ภาควิชา 

- อย่างน้อย 26 
อัตรา 

              คณบด/ีงานบริหารฯ 

   9.3 สนับสนุนให้
บุคลากรทุกสายงานมี
โอกาสเพิ่มคณุวุฒิ ความรู้
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใหล้า
ศึกษาต่อ อบรม สมัมนา 
ประชุมวิชาการ 

1. สนับสนุนทุน 
การศึกษาให้บุคลากร
สาย ข ค ศึกษาระดับ 
สูงขึ้น ระดับ ป.โท 
2. สนับสนุนบุคลากร
สาย ข ค ดูงาน 
ต่างประเทศ 
3. สนับสนุนบุคลากร
สาย ข ค ดูงานใน 
ประเทศ 
4. สนับสนุนการจัด
สัมมนาบคุลากร 
(อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี) 
5. สนับสนุนบุคลากร

- อย่างน้อย 1 ทุน 
 
 
 
 
- อย่างน้อย1 ครั้ง 
 
 
- อย่างน้อย1 ครั้ง 
 
 
-อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,000,000 

             
 
 
 
 

คณบด/ีงานบริหารฯ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สาย ก ข ค อบรม
สัมมนาตามความ
ต้องการ 

- ไม่ต่ ากว่า 15 คน 
 

    9.4 โครงการทุน
แลกเปลีย่นระหว่าง
ประเทศ 

1. จ านวนผู้ไดร้ับทุน -อย่างน้อย 1 คน - 70,000             คณบด/ีงานบริหารฯ 

    9.5 โครงการอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
 

1. จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

-อย่างน้อย 40 
คน 

- 160,000             คณบด/ีงานบริหารฯ 

    9.6 โครงการสัมมนา
คณาจารย์ภาควิชา และ
ผู้บรหิารคณะ หัวหน้างาน 
ประจ าป ี
 

1. มีการจัดสัมมนา - ปีละ 2 ครั้ง - 500,000             คณบด/ีงานบริหารฯ/
ภาควิชา 

    9.7 การประชุม 
คณาจารย์ภาควิชา 
ประจ าเดือน 
 

1. มีการจัดประชุม
ภาควิชา 

- 10 ครั้ง/ปี - 50,000             ภาควิชา 

    9.8 การประชุม
ผู้บริหารโครงการพิเศษ 
 

1. มีการจัดประชุม
โครงการพิเศษ 

- 8 ครั้ง/ปี - 50,000             โครงการพิเศษ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    9.9 การแต่งตั้งบคุลากร 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานเพื่อปฏิบตัิงาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- ไม่น้อยกว่า 15 
ชุด/กิจกรรม 

- -             คณบด/ีงานบริหารฯ 

    9.10 การน าโปรแกรม
ส าเรจ็รูปมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1. มีโปรแกรม 
GFMIS 
2. มีโปรแกรมบัญชี
สามมติ ิ

- 1 ระบบ 
 
- 1 ระบบ 
 

 
- 

 
500,000 

             
คณบด/ีงานพัสด/ุ 
งานการเงินฯ 

    9.11 การแจ้งข่าวสาร
ผ่านระบบเครือข่ายที่
รวดเร็วและทันสมัย SMS 

1. มีระบบการส่ง 
SMS แจ้งข่าวสาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ให้บุคลากรและนสิิต 

- 1 ระบบ - 40,000             คณบด/ีสลค. 

    9.12 จัดหา Software 
และ Hardware และสื่อ
อิเล็คทรอนิกส ์

1. มีจ านวนสื่อ
อิเล็คทรอนิกส ์

- 1 ชุด - 1,500,000             คณบด/ีงานพัสด ุ
 

    9.13 การประสานงาน
ตอบรับ อ านวยความ
สะดวกในการรับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. อาจารย์ที่ไดร้ับ
เชิญเป็นทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

- ไม่น้อยกว่า  
30 คน 

- -             งานบริหารฯ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  24 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    9.14 การให้ทุนในการ
สรา้งผลงานทางวิชาการและ
ให้รางวัลพเิศษตอบแทน 

1. จ านวนรางวัลที่
ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก 

- อย่างน้อย 2 
รางวัล 

- 500,000             คณบด/ีงานบริหารฯ 

    9.15 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนทุกระดับ 

1. มีห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน
สารสนเทศทางการ
บัญชี และ
สารสนเทศทางการ
จัดการ การเงิน 
การตลาด และการ
จัดการการผลิต ท้ัง
ระดับปริญญาตรี
และปรญิญาโท 

- อย่างน้อย 1 
ศูนย์ 

- 200,000             คณบด/ีสลค. 

10. แผนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     10.1 การติดตามการ
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ 

1. มีระบบการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

 - -             คณบด ี

    10.2 การตรวจผลการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพระหว่างกาล 

1. มีรายงานการตรวจ
ผลการปฏิบตัิงาน
ระหวา่งกาล 

มีการตรวจ
ประเมินระหว่าง
กาล 1 ครั้งต่อป ี

- -             คณบด ี
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    10.3 การประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในคณะฯเพื่อวิเคราะห์
ภาพรวมผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะฯ 

1. รายงานสรุป
ภาพรวม  
ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในคณะ
บริหารธรุกิจ 
ประจ าป ี

- 1 ฉบับ - 20,000             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

    10.4 ส่งรายงาน
ภาพรวมผลการตรวจ
ประเมินประเมินคณุภาพ
ภายในคณะฯไปยัง
หน่วยงานย่อย 

1. มีการน าผลการ
วิเคราะหภ์าพรวมไป
ใช้ประโยชน ์

 - -             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

    10.5 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท ารายงาน
การประกันคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่องของภาควิชาฯ 
โครงการฯ และคณะฯ 

1. ภาควิชาฯ โครงการฯ 
และส านักงาน
เลขานุการคณะฯส่ง
ข้อมูลการประกัน
คุณภาพต่อคณะฯได้
อย่างต่อเนื่อง 
(ระหว่างกาล) 

 - 50,000             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

    10.6 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าป ี

1. มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีทุก

- 1 ครั้ง/ปี - 20,000             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หน่วยงานย่อย 
    10.7 โครงการทบทวน
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพระหว่างกาลมา
พัฒนาและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. มีการน าค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระหวา่งกาล โดย
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
มาพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงาน 

- อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

- -             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

    10.8  โครงการให้
ความรู้และทักษะด้าน
การประกันคณุภาพแก่
นิสิต 

1. นิสิตที่ท ากิจกรรม
สโมสรนสิิตและผู้น า
นิสิตมีความรูด้้าน
การประกันคณุภาพ 

- อย่างน้อย 25% - -             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

 2. นิสิตน า
แบบฟอร์มการ
จัดเก็บข้อมลูของ
ระบบการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลโครงการ 
กิจกรรมนสิิต ของ

- อย่างน้อย 50% - -              
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการทั้งหมด 
    10.9  โครงการ
ส่งเสริมให้นิสติน าความรู้
ด้านการประกันคณุภาพ
ไปใช้กับกิจกรรมนสิิต 

1. มีการน าความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพ เช่น ระบบ 
PDCA ไป
ประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมนสิิต 
 

- อย่างน้อย 50% - 10,000             คณบด/ี 
งานประกันคุณภาพฯ 

   10.10 โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการสึกษา (สปค.
01) 

1.มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงการศึกษา 
สปค.01 ปีการศึกษา 
2554 

- 1 ฉบับ - 300,000             คณบด ี

11. แผนงำนกำรเงินและงบประมำณ 
     11.1 โครงการจัดท า
ระบบฐานข้อมลูทาง
การเงินและบัญช ี

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน
โครงการ (ร่วมกัน
ระหว่างคณะฯ 
ภาควิชา และ 
โครงการฯ) 

- 1 ชุด - 150,000             ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การเงิน 

    11.2  โครงการพัฒนา 1. มีฐานข้อมูลทาง - อย่างน้อย 1 - 150,000             ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
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โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้ำหมำย 
(TARGET) 

แหล่งเงิน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ระบบฐานข้อมลูร่วมกัน
และโครงการอบรม
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลทางการเงิน
และบัญช ี

การเงินและบัญชีท่ี
สมบูรณ์ที่เช่ือมโยง
ระหว่างคณะและ
โครงการฯ 

ฐานข้อมูล การเงิน 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องกัน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยเริ่มจากการศึกษาตนเอง (Self Study Report: SSR) การประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) นั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามนโยบาย กลไกและระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และด าเนินการระบบตลอดจนการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อย คือ 
ภาควิชา มีตั้งแต่ปีแรก (ปีการศึกษา 2543) และขยายสู่โครงการต่างๆ มาตั้งแต่ในปีการศึกษา 2548 

ส าหรับปีการศึกษา 2552 คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดแผนงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักด้านการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ คือ  

-  มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งจะเห็นได้จากแผนงานและการ

ด าเนินงานจริง มีการประชุมร่วมกัน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดตารางปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ
ต่างๆ ร่วมกัน 

- ขยายการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต โดยในระยะแรกจะเป็นการให้ความรู้ และ
ทักษะแก่นิสิตสโมสรนิสิต และนิสิตที่ท ากิจกรรมก่อน ขณะที่นิสิตทั่วไปจะให้ความรู้โดยแนบไปกับแผนการสอนของ
อาจารย์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  30 
 

 
 

 
 

แผนงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปี 2555 
คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 (1 มิถุนำยน 2554 – 31 พฤษภำคม 2555) 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.
ย.-

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

1. ภาควิชาจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมาร่วมเป็น 
กรรมการสนับสนุนกลไกการประกัน
คุณภาพของคณะฯ 

                  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคณะวิชา 

                  

3. คณะฯ จัดบรรยายเรื่อง “ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี 2554” 

                  

4. คณะฯ ภาควิชา และโครงการฯ 
รวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ 

                  

5. ภาควิชา โครงการฯ ส่งข้อมูล ดังน้ี 
   - ตารางแบบเก็บข้อมูลดิบ 
   - ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐานฯ 
   - แบบรายงานผลการประเมินฯ 
   - สรุปผลการประเมินคุณภาพฯ 

                  

6. ภาควิชา โครงการฯ ส่งเล่ม SAR 
(ส่งบทท่ี 1-4 และภาคผนวก) 

                  

7. ประเมินภาควิชา และโครงการ
ระดับคณะ 

                  

8. คณะน าผลการประเมินภาควิชา 
และโครงการมาจัดท า SAR 
เตรียมการประเมินระดับคณะ 

                  

9. ภาควิชา โครงการส่งเล่ม SAR     
(ส่งบทท่ี 5) 

                  

10.ประเมินคณะวิชา ระดับ
มหาวิทยาลัย 

                  

11.คณะกรรมการประเมินส่งผลการ
ตรวจประเมินมายังคณะ 

                  

23 มี.ค. 55 

21-25 มี.ค. 55 

7 เม.ย. 55 

8 เม.ย. 54 – 31 พ.ค. 55 

3 มิ.ย. 55 

6 มิ.ย. 55 

  13 – 17 มิ.ย. 55 

  20 มิ.ย. - 20 ก.ค. 55 

24 มิ.ย. 55 

 24 - 25 ก.ค. 55 

ภายในเดือน ส.ค. 55 
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12.คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

                  

ก.ย. – ต.ค. 55 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 

 คณบด ี

คณะบริหารธรุกิจ 

รองคณบด ี

คณะบริหารธรุกิจ 
รองคณบด ี

คณะบริหารธรุกิจ 

คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยคณบด ี

คณะบริหารธรุกิจ 

ผู้ช่วยคณบด ี

คณะบริหารธรุกิจ 

หัวหน้าภาควิชาการเงิน หัวหน้าภาควิชาการตลาด หัวหน้าภาควิชาบัญช ี หัวหน้าภาควิชาการจัดการ หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลติ 

หัวหน้าส านักงานเลขาคณะ 

หัวหน้างานบริหารและธรุการ หัวหน้างานพัสด ุ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานนโยบายและแผน
แผน 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

โครงกำรภำคปกติ 
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 
โครงกำรพิเศษ 
 ประธานโครงการปริญญาโทฯ (ภาคค่ า) 
 ประธานโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 
 ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ (สปท.) 
 ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ (นานาชาติ) 
 ประธานโครงการปริญญาโทฯ (สุพรรณบุรี) 
 ประธานโครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ 
 ประธานโครงการปริญญาโทฯการเงิน ภาคพิเศษ 
 ประธานโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ 
 ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 
 ผู้บริหำรคณะ/คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
  คณบดี     รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ 
  รองคณบดี    ดร.หฤทัย  น าประเสริฐชัย 

ดร.สวัสดิ์   วรรณรัตน์ 
  ผู้ช่วยคณบดี    รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 

ดร.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล 
  กรรมการประเภทอาจารย์ประจ าคณะ ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ 

 หัวหน้ำภำควิชำ  
  หัวหน้าภาควิชาการเงิน   รองศาสตราจารย์ปนัดดา  อินทร์พรหม 
  หัวหน้าภาควิชาการจัดการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร  ทัพไชย 
  หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร 
  หัวหน้าภาควิชาการตลาด   ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย 
  หัวหน้าภาควิชาบัญช ี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 
 
 ประธำนโครงกำรพิเศษ  (กรกฎำคม ๒๕๕๒ – ๓๑ กันยำยน ๒๕๕๔)  
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ   อาจารย์สุมนรัตน์  ชื่นพุฒิ 
  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ า)   อาจารย์สุมนรัตน์  ชื่นพุฒิ 
  โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พงศ์สุพัฒน์ 
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร  ทัพไชย 
  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ผจงวงศ์ 
  โครงการปริญญาตรีการบัญชี (ภาคพิเศษ)   รองศาสตราจารย์อุษณา  ภัทรมนตรี 
  โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ)   รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์  ฉัตรอัครพัฒน์ 
  โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน   รองศาสตราจารย์ปนัดดา  อินทร์พรหม 
  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)  ดร.นาวิน  มีนะกรรณ 

ประธำนโครงกำรพิเศษ  (๑ ตุลำคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ   ผศ.ดร.ทรงพร  หาญสันติ 
  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ า)   ผศ.ดร.ทรงพร  หาญสันติ 
  โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร   ดร.ณัฐพล  พันธุ์ภักดี 
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  นนทนาธร 
  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร  ทัพไชย 
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  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)  รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ 
  โครงการปริญญาตรีการบัญชี (ภาคพิเศษ)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร 
  โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญสกุล  เต็งอ านวย 
  โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม 
  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)  ดร.นาวิน  มีนะกรรณ 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่คณะภำคภูมิใจ  

  1.8.1 คณบดีมีภาวะผู้น าสูง และเป็นที่มีผลงานด้านวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 1.8.2 จัดสรรพื้นที่ให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจครบทุกด้านโดยสามารถเปิดร้านได้
ส าเร็จ 
 1.8.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งงานวิชาการ 
งานธุรการ และงานบริหารอื่น ๆ  
 1.8.4 ทีมผู้บริหารมีกระบวนการท างานและตัดสินใจที่ฉับไว และมีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงาน
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 1.8.5 ผู้บริหารมีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ และสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ก้าวทันเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับผู้บริหารเห็นได้ชัดจากคณะบริหารธุรกิจสามารถเปิดร้าน U-Store ได้ส าเร็จทันปี
การศึกษา 2553  

1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

45,168,100.00 50,421,205.64 -5,253,105.64 74,706900 75,071,995.83 -365,095.83 24,491,500.00 31,022,088.99 -6,530,588.99 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

46,271,398.32 74,931,863.06 -28,660,464.74 84,091,107.36 175,382,591.07 -91,291,483.71 50,047,078.30 35,034241.17 15,012,837.13 

รวม (บาท) 91,439,498.32 125,353,068.7 -33,913,570.38 158,798,007.36 250,454,586.90 -91,656,579.54 74,538,578.30 66,056,330.16 8,482,248.14 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ (บำท) 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 91,439,498.32 158,798,007.36 74,538,578.30 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 42,758,013.91 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน - - 54,455,074.71 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน - - 11,601,255.45 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 36,387,305.89 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ - - 7,526,664.18 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ - - 196,900.00 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ -33,913,570.38 -91,656,579.54 8,482,248.14 

สินทรัพย์ถาวร 5,328,326.32 6,011,087.00 73,181,087.00 

 

 

 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. เงินนอกงบประมาณ 50,047,078.30 1. งบบุคลากร 32,048,300.66 
2. เงินงบประมาณ 24,491,500.00 2. งบด าเนินงาน 20,948,976.37 
  3. งบลงทุน 11,601,255.45 
  4. งบอุดหนุน 1,166,221.96 
  5. งบอ่ืนๆ 291,575.72 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 74,538,578.30 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 66,056,330.16 

 

1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2552-2554 คณะบริหำรธุรกิจ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 5 - 5 5 - 5 5 - 5 
- หลักสูตรภาษาไทย 5 - 5 5 - 5 5 - 5 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 8 - 8 8 - 8 8 - 8 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 8 - 8 8 - 8 8 - 8 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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หมายเหตุ   ภาคพิเศษ ระดีบปริญญาตรี ใช้หลักสูตรเดียวกับภาคปกติ 
  KIMBA ใช้หลักสูตรเดียวกับ MBA 
 

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 คณะบริหำรธุรกิจ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
() 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภำคปกติ 
() 

ภำคพิเศษ 
() ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() 
ภำควิชำกำรเงิน        
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงิน 
ปริญญาตร ี       

ภำควิชำกำรจัดกำร        
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 
ปริญญาตร ี       

ภำควิชำกำรจัดกำรกำรผลิต        
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการผลิต 
ปริญญาตร ี       

ภำควิชำกำรตลำด        
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
ปริญญาตร ี       

ภำควิชำบัญช ี        
1. หลักสตูรบญัชบีัณฑติ ปริญญาตร ี       
2. หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต ปริญญาโท 

แผน ก 
      

ปริญญาโท 
แผน ข 

      

สังกัดคณะบริหำรธุรกิจ        
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิต 
ปริญญาโท 
แผน ก 

      

ปริญญาโท 
แผน ข 

      

2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ
สาขาบริหารธุรกิจ 

ปริญญาเอก       

รวม        

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 
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1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ (ตำมหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

ภำควิชำ/สำขำวิชำกำรเงิน 13 4  17 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 13 - - 13 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ - 4 - 4 

- หลักส ูตร (เปิดบริการ) - - - - 

ภำควิชำ/สำขำวิชำกำรจัดกำร 18 12 - 30 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการ 18 - - 18 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ - 12 - 12 
- หลักสตูร (เปิดบริการ) - - - - 

ภำควิชำ/สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรผลิต 10 2 - 12 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 10 - - 10 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ - 2 - 2 
- หลักสตูร  (เปิดบริการ) - - - - 

ภำควิชำ/สำขำวิชำกำรตลำด 16 4 - 20 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 16 - - 16 
- หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ - 4 - 4 
- หลักสตูร  (เปิดบริการ) - - - - 

ภำควิชำ/สำขำวิชำบัญช ี 26 4 - 30 
- หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 26 - - 26 
- หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต - 4 - 4 
- หลักสตูร  (เปิดบริการ) - - - - 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ คณะบริหำรธุรกิจ - - 6 6 
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติสาขาบริหารธรุกิจ - - 6 6 
- หลักสตูร  (เปิดบริการ) - - - - 

รวม 83 26 6 109 

1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 

1. บุคลากร
สายวชิาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท 34 35 
ปริญญาเอก 31 49 
รวม 65 84 
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ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท 34 35 
ปริญญาเอก 31 49 
รวมทั้งหมด 65 84 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - 1 
ปริญญาเอก - - 
รวม - 1 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม - - 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - 1 
ปริญญาเอก - - 
รวมทั้งหมด - 1 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 84 94 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 149 179 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  8 6 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 157 185 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 (ใช้ข้อมูลคณะฯ) 

วุฒิกำรศึกษำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม ผลรวม
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำน้ ำหนัก จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

อาจารย ์ 0 0 2 14 5 29.5 42.5 175.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 3 9 6 13 23 105 
รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 12 8 6.5 18.5 112 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 0 10 0 0 0 
ผลรวมจ ำนวน (คน) 0 35 49 84  
ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
(คะแนน) 

0 115 277.5  392.5 

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์  
(ผลรวมถ่วงน้ ำหนกัของอำจำรยป์ระจ ำ หำรด้วย จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด) 

= 392.5/84 
= 4.67 

คะแนนผลกำรประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(ก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ 6 คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน) 

= 4.61 x 5  
  6 

=  3.89  

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 – 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะฯ) 

ภำคิวชำ/
สำขำวชิำ 

อำจำรย ์
ผู้ช่วย 

ศำสตรำจำรย ์
รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย ์ รวม 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
ภาควิชาการเงิน - 3 6 9 - - 5 5 - 2 - 2 - - - - - 5 11 16 
ภาควิชาการจัดการ - - 4 4 - 4 3 7 - 2 1.5 3.5 - - - - - 6 8.5 14.5 
ภาควิชาการจัดการ - - 3.5 3.5 - 1 2 3 - - 1 1 - - - - - 1 6.5 7.5 
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ภำคิวชำ/
สำขำวชิำ 

อำจำรย ์
ผู้ช่วย 

ศำสตรำจำรย ์
รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย ์ รวม 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
การผลิต 
ภาควิชาการตลาด - 4 5 9 - 1 1 2 - 2 - 2 - - - - - 7 6 13 
ภาควิชาบัญช ี - 7 1 8 - 3 1 4 - 1 3 4 - - - - - 11 5 16 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - 10 10 - - 2 2 - 5 1 6 - - - - - 5 12 17 

รวมท้ังหมด - 15 29.5 43.5 - 9 14 23 - 12 6.5 18.5 - - - - - 35 49 84 

 
 

ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ
. 

รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 29 47 76 35.5 22 18.5 - 76 
2 6-9 เดือน - - 2 2 2 - - - 2 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ  - 6 - 6 5 1 - - 6 
5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - 35 49 84 42.5 23 18.5 - 84 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 29 48 77 36.5 22 18.5 - 77 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 
 

หน่วยงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ปฏิบัติงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - - 1 - 10 3 - - 17 6 - - 5 - - - 10 21 11 

ภาควิชาการตลาด - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - 1 2 - 
ภาควิชาบัญชี - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - - - 2 3 - 
ภาควิชาการเงิน - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1 - 
ภาควิชาการ - - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - - - - 2 2 - 
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หน่วยงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ปฏิบัติงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
จัดการ 
ภาควิชาการ
จัดการการผลิต 

- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 2 - 

โครงการ ป.ตรี
บัญชี ภาคพิเศษ 

- - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - - 2 1 - 

โครงการ ป.โท
บัญชี ภาคพิเศษ 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

โครงการ MBA 
ภาคค่ า/ภาคปกติ 

- - - - - - 2 - - - 7 - - - - - - - 2 7 - 

โครงการ MBA 
สปท. 

- - - - - - 1 - - - 3 - - - - - - - 1 3 - 

โครงการ MBA 
นานาชาติ 

- - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - 1 2 - 

โครงการ MBA 
สุพรรณบุรี 

- - - - - - 1 - - - 3 - - - - - - - 1 3 - 

โครงการ Ex - 
MBA 

- - - - - - 2 1 - - 4 - - - - - - - 2 5 - 

โครงการ ป.โท
การเงิน ภาคพิเศษ 

- - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 5 - 

โครงการปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตฯ 

- - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 2 1 

รวม - - - - 1 - 25 4 - - 53 8 - 1 5 - - - 25 59 13 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ รวม 
ส านักงานเลขานุการ 86 15 1 - 16 
ภาควิชาการตลาด 13 1 - - 14 
ภาควิชาบัญชี 9 1 - - 10 
ภาควิชาการเงิน 10 - - - 10 
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ภาควิชาการจัดการ 3 - - - 3 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 7 - - - 7 

รวม 42 17 1 - 60 

 

 

 

1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2554 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภำควิชำกำรเงิน  75 - 75 70 - 70 97 - 97 89 - 89 - - - 331 - 331 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

                  

- ภาคปกต ิ 75 - 75 70 - 70 97 - 97 89 - 89 - - - 331 - 331 
ภำควิชำกำรจัดกำร  99 - 99 92 - 92 94 - 94 82 - 82 - - - 367 - 367 
- หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต                     
สาขาวิชาการจัดการ 

                  

- ภาคปกต ิ 99 - 99 92 - 92 94 - 94 82 - 82 - - - 367 - 367 
ภำควิชำกำรจัดกำร   
กำรผลิต 

65 - 65 56 - 56 55 - 55 51 - 51 - - - 227 - 227 

- หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต  สาขาวิชา              
การจัดการการผลิต 

                  

- ภาคปกต ิ 65 - 65 56 - 56 55 - 55 51 - 51 - - - 227 - 227 
ภำควิชำกำรตลำด 80 - 80 78 - 78 79 - 79 72 - 72 - - - 309 - 309 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต                       
สาขาวิชาการตลาด 

                  

- ภาคปกต ิ 80 - 80 78 - 78 79 - 79 72 - 72 - - - 309 - 309 
ภำควิชำบญัช ี 274  274 264  264 257  257 300  300    1,095  1,095 
- หลักสูตบัญชีบัณฑิต                   

- ภาคปกต ิ 138 - 138 129 - 129 131 - 131 147 - 147 - - - 545 - 545 
- ภาคพิเศษ 136 - 136 135 - 135 126 - 126 153 - 153 - - - 550 - 550 

รวมทั้งหมด 593 - 593 560 - 560 582 - 582 594 - 594 - - - 2,329 - 2,329 
- ภาคปกต ิ 457 - 457 425 - 425 456 - 456 441 - 441 - - - 1,779 - 1,779 
- ภาคพิเศษ 136 - 136 135 - 135 126 - 126 153 - 153 - - - 550 - 550 
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 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/
สำขำวชิำ 

จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ป ี1 รวมจ ำนวนนิสิตระดบัปรญิญำโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
-ภาคปกติ 40 - 40 - - - 40 - 40 131 - 131 11 - 11 142 - 142 

-ภาคพิเศษ 34 - 34 302 - 302 336 - 336 89 - 89 877 - 877 966 - 966 

-นานาชาติ 5 - 5 10 - 10 15 - 15 7 - 7 63 - 63 70 - 70    

-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

-ภาคพิเศษ 10 - 10 49 - 49 59 - 59 38 - 38 128 - 128 166 - 166 

รวมท้ังหมด 89 - 89 361 - 361 450 - 450 265 - 265 1,079 - 1,079 1,344  1,344 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภำควิชำ (รวม) 8 1 9 17 1 18 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      

- ภาคปกติ - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 8 1 9 17 1 18 

รวมทั้งหมด 8 1 9 17 1 18 
- ภาคปกติ - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 8 1 9 17 1 18 

 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะบริหารธุรกิจ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 26 7 33 9 4 13 45 6 51 
- ลาออก 22 5 27 8 4 12 44 5 49 
- คัดชื่อออก 4 2 6 1 0 1 1 1 2 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 26 7 33 9 4 13 45 6 51 
- ลาออก 22 5 27 8 4 12 44 5 49 
- คัดชื่อออก 4 2 6 1 0 1 1 1 2 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามล าดับ) 
 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจ านวนนิสิตจบตามเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-2554 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ เฉลี่ย ภำคปกติ ภำคพิเศษ เฉลี่ย ภำคปกติ ภำคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญำตรี (รวม) 93.09 89.93 91.51 89.68 85.11 87.40 80.59 96.64 88.62 
- หลักสูตรภาษาไทย 93.09 89.93 91.51 89.68 85.11 87.40 80.59 96.64 88.62 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ภำคปกติ 

(ปี-เดือน) 
ภำคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลำศึกษำท่ี
ก ำหนดในหลักสูตร 

ปริญญำตรี (รวม)     
- หลักสตูรหลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

4 ปี - 4 ปี 4 ปี 

- หลักสตูรหลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

4 ปี - 4 ปี 4 ปี 

- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต           
สาขาวิชาการจดัการการผลิต 

4 ปี - 4 ปี 4 ปี 

- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต                       
สาขาวิชาการตลาด 

4 ปี - 4 ปี 4 ปี 

- หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต       
สาขาวิชาบัญช ี

4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 

ปริญญำโท (รวม)     
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หลักสูตร ภำคปกติ 
(ปี-เดือน) 

ภำคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลำศึกษำท่ี
ก ำหนดในหลักสูตร 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 
ปริญญำเอก (รวม)     
- หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ           
สาขาบริหารธุรกิจ 

3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาการเงิน 16 333.69 456.21 373.07 1 : 23.32 
ภาควิชาการจัดการ 14.5 1,380.65 1,227.97 1,298.36 1 : 89.54 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 7.5 253.57 431.85 299.51 1 : 39.93 
ภาควิชาตลาด 13 610.91 380.08 467.87 1 : 35.99 
ภาควิชาบัญช ี 16 814.14 1,018.02 885.23 1 : 55.33 
ส านักงานเลขานุการ 17 - - - - 

รวมทั้งหมด 84 3,392.96 3,514.13 3,324.04 1 : 39.57 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 66 58 84 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 3,719.71 3,457.39 3,335.53 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 20) 

1 : 56.36 1 : 59.61 1 : 39.71 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลส ำนักทะเบียนและประมวลผล) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม 

ภาควิชาการเงิน 87 - - 87 - - - - - - - - 87 - - 87 

ภาควิชาการจัดการ 74 - - 74 - - - - - - - - 74 - - 74 

ภาควิชาการจัดการ        49 - - 49 - - - - - - - - 49 - - 49 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม 

การผลิต 
ภาควิชาตลาด 67 - - 67 - - - - - - - - 67 - - 67 

ภาควิชาบัญช ี 134 144 - 278 - - - - - - - - 134 144 - 278 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

- - - - 38 603 33 674 - - - - 38 603 33 674 

รวม 411 144 - 555 38 603 33 674 - - - - 449 747 33 1,229 

 

 ข้อมูลจ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และควำมยั่งยืน 

ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ 2 2 2 
ชุมนุมภาควิชาการตลาด 1 2 2 
ชุมนุมภาควิชาบัญชี 2 2 2 
โครงการ SIFE KU 1 1 1 

รวมทั้งหมด 6 7 7 

1.9.6 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

(1 ต.ค.53 – 30 
กันยำยน 54) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

โครงกำรทั่วไป 
1.การศึกษาการจัดต้ังบริษัท
เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ขององค์กรสวนยางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

10/2553-5/2554 ผศ.ภัทรกิตต์ิ   
เนตินิยม 

องค์การสวนยาง  989,450 989,450 

2. การวิเคราะห์เชิงประจักษ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
จดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: 
กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 
100 

1-2554-9/2554 ผศ.วิมล   
รอดเพ็ชร 
รศ.ศศิวิมล   
มีอ าพล 
อ.ศรายุทธ   
เรืองสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

75,000  75,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

(1 ต.ค.53 – 30 
กันยำยน 54) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

3. โครงการวิจัยสินเชื่อพลังงาน 10/2553-8/2554 อ.ชนัธฌา  
 ศิวโมกษธรรม 

กระทรวงพลังงาน  100,000 100,000 

4. โครงการส ารวจความพึง
พอใจและการรับรู้ช่องทางการ
ช าระค่าไฟฟ้าของลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ ณ จุดสัมผัสของการ
ไฟฟ้านครหลวงโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า 

4/2554-9/2554 ดร.ไพฑูรย์   
เจตธ ารงชัย 
รศ.ยุพาวรรณ  
วรรณวาณิชย์ 
อ.ณัฐกันย์  
 ชินนรานันทน์ 

การไฟฟ้านครหลวง  1,358,560 1,358,560 

5. โครงการปรับปรุงระบบ 
บัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3/2554-9/2555 ผศ.วิมล   
รอดเพ็ชร 
รศ.ศศิวิมล   
มีอ าพล 
อ.ศรายุทธ   
เรืองสุวรรณ 
อ.คมกฤษณ์  
สิงห์ใจ  
อ.อุษา 
วงศ์สอนธรรม 
 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 960,000 960,000 

6.การประเมินผลโครงการ
สนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟู
สภาพเครื่องจักรแก่ SMEs 
(Machine Fund) ปี 2550 

12/2553-9/2554 รศ.ศศิวิมล   
มีอ าพล 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 

 890,000 890,000 

7. Impact of CSR on 
Financial Performance and 
Employee Commitment 

11/2553-9/2554 ดร.ไพฑูรย์   
เจตธ ารงชัย 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

120,000  120,000 

8. ธรรมาภิบาลในฐานะปัจจัย
สภาพแวดล้อมสู่ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ: บท
ตรวจสอบระหว่างประเทศ 

10/2553-6/2554 ผศ.ตาบทิพย์  
ไกรพรศักดิ์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

120,000  120,000 

9. ปฏิกิริยาของตลาดส่วนเพิ่ม
ต่อแบบแผนการรายงานก าไรท่ี
เติบโตของบริษัท: หลักฐานเชิง
ประจักษ์ของตลาดทุนไทย 

8/2554-4/2555 อ.ศรายุทธ  
เรืองสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

95,000  95,000 

10.โครงการวิจัยสถาบันและ
การปรับปรุงหลักสูตร

4/2554-9/2554 ผศ.กิริยา   
กุลชนะรัตน์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

30,000  30,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

(1 ต.ค.53 – 30 
กันยำยน 54) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ 

อ.เอกอนงค์ 
ตั้งฤกษ์วราสกุล 

11. โครงการศึกษากลไกสร้าง
ความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ผ่านการตรวจสอบกิจการ 

2/2554-9/2554 รศ.จินดา   
ขันทอง 

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์   
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

 3,000,000 3,000,000 

 
 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

(1 ต.ค.53 – 30 
กันยำยน 54) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 
ภำยใน ภำยนอก รวม 

12. โครงการวิจัยเชิงส ารวจ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประมาณ
การรายได้ภาษีสรรพสามิตราย
ภาคและรายพื้นท่ี ส าหรับ
ผู้บริหาร 

4/2554-9/2554 อ.ชนัธฌา  
 ศิวโมกษธรรม 

บริษัท HR Expertise 
จ ากัด และ กรม

สรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง 

 62,667 62,667 

13.ความพึงพอใจของนายจ้าง
ท่ีมีต่อบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และความคิดเห็นของนิสิต
ภาควิชาการเงินต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน  

3/2554-9/2554 อ.ชนัธฌา  
 ศิวโมกษธรรม 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

30,000  30,000 

14.โครงการส ารวจทัศนคติ
ของผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัตร
อัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อ
จัดท ายุทธศาสตร์และรูปแบบ
ธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) 

 8/2554-12/2554 ดร.ไพฑูรย์   
เจตธ ารงชัย 
ดร.ธงชัย  
ศรีวรรธณะ 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย 

 7,200,000 7,200,000 

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
เขตปฏิรูปท่ีดี 

12/2553-
10/2554 

รศ.ดร.บดินทร์  
รัศมีเทศ 
ดร.ศุภฤกษ์   
สุขสมาน 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 17,960,400 17,960,400 

2. UN Joint Program on 
Integrated Highland 

1/2554-3/2554 ดร.ไพฑูรย์  
เจตย์ธ ารงชัย 

UN Joint Program on 
Integrated Highland 

 120,000 120,000 
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Livelihood Development 
in Mae Hong 

Livelihood 
Development in Mae 

Hong 
รวม    470,000 32,641,077 33,111,077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ าปี  
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 38 โครงการ 20 โครงการ 13 โครงการ 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่                                 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- 15 3 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- 5 10 

รวม - 20 13 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่                   
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- - - 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่                            
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- - 1 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- - 2 

รวม -  3 
จ านวนบทความวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความ

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- - - 
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รำยละเอียด ประจ าปี  
2552 2553 2554 

ยั่งยืน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ                  
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - 5 5 
ต่างประเทศ - 28 36 

รวม - 33 41 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ                         
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - - 4 
ต่างประเทศ - - 10 

รวม - - 14 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - 3 

รวม - - 3 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้าง
นวัตกรรมใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจด
ลิขสิทธิ์ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน  6,643,000 821,000 470,000 
ภายนอก 12,196,042 22,787,250 14,560,677 

รวม 18,839,042 23,608,250 15,030677 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  - - - 
ภายนอก - - 18,080,400 

รวม - - 18,080,400 

จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  21 23 8 
ภายนอก 10 10 13 

รวม 31 33 21 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ งบประมำณ (บำท) 
1.การศึกษาการจดัตั้งบริษัทเพ่ือ องค์การสวนยาง ความร่วมมือด้าน            10/2553- 989,450 
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ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ของ
องค์กรสวนยางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

การวิจัย 5/2554 

2. โครงการวิจัยสินเช่ือพลังงาน กระทรวงพลังงาน ความร่วมมือด้าน          
การวิจัย 

10/2553-
8/2554 

100,000 

3. โครงการส ารวจความพึง
พอใจและการรับรู้ช่องทางการ
ช าระค่าไฟฟ้าของลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ ณ จดุสมัผสัของการ
ไฟฟ้านครหลวงโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า 

การไฟฟ้านครหลวง ความร่วมมือด้าน           
การวิจัย 

4/2554-
9/2554 

1,358,560 

4.การประเมินผลโครงการ
สนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟู
สภาพเครื่องจักรแก่ SMEs 
(Machine Fund) ปี 2550 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

ความร่วมมือด้าน           
การวิจัย 

12/2553-
9/2554 

890,000 

5.โครงการศึกษากลไกสร้าง
ความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ผ่านการตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจสอบบญัชี
สหกรณ ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

ความร่วมมือด้าน          
การวิจัย 

2/2554-
9/2554 

3,000,000 

6.โครงการวิจัยเชิงส ารวจปัจจัย
ที่มีผลต่อการประมาณการ
รายได้ภาษสีรรพสามติรายภาค
และรายพื้นท่ี ส าหรบัผู้บริหาร 

บริษัท HR Expertise 
จ ากัด และ กรม
สรรพสามติ 

ความร่วมมือด้าน          
การวิจัย 

4/2554-
9/2554 

62,667 

7. โครงการส ารวจทัศนคติของ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบตัร
อัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อ
จัดท ายุทธศาสตร์และรปูแบบ
ธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass) 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

ความร่วมมือด้าน          
การวิจัย 

8/2554-
12/2554 

7,200,000 

8. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม      
(ส.ป.ก.) 

ความร่วมมือด้าน        
การวิจัย 

12/2553-
10/2554 

17,960,400 

9. UN Joint Program on 
Integrated Highland 
Livelihood Development in 
Mae Hong Son 

UN Joint Program 
on Integrated 
Highland 
Livelihood 
Development in 
Mae Hong Son 

ความร่วมมือด้าน        
การวิจัย 

1/2554-
3/2554 

120,000 
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1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
1. โครงการส ารวจทัศนคติของ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบตัรอัตโนมตัิ 
(Easy Pass) เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์
และรูปแบบธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ 
(Easy Pass) 

  การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย 792,000.00 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และการรับรู้ช่องทางการรับช าระ
ค่าไฟฟ้าของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง 

  การไฟฟ้านครหลวง ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย 1,385,560.00 

3. โครงการพัฒนาวิชาการ
ฝึกอบรมหลักสตูรนักบริหาร
ระดับกลาง 

  สถาบันกรมพระ
จันทบุร,ี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย 1,400,000.00 

4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
หลักสตูรการบริหารท่าอากาศ
ยาน รุ่นท่ี 1 

  การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย 

ผศ.ดร.พิพัฒน์        
นนทนาธรณ ์

1,598,000.00 
 

5. โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2555-2559 

  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

ดร.นันธวุฒิ  ลีอมรสิร ิ 6,000,000.00 

6. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"Executive Development 
Program, the 5th intake" 

  บริษัท DHL จ ากัด ผศ.ดร.นิรันดร  ทัพไชย 995,500.00 

7. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
ระบบ VMI ยาก าพร้าและกลุม่ยา 
Antidote 

  องค์การเภสัชกรรม ดร.ศุภกฤษ  สุขสมาน 200,000.00 

8. โครงการด าเนินการจดัท า
สื่อสารการตลาดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง

  การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.พิพัฒน์        
นนทนาธรณ ์

7,600,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
การปรับปรุงพัฒนาและจดัท า
แผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ของการทางพิเศษแห่งประเทศ 
9. โครงการขยายผลระบบแจ้ง
เตือนความปลอดภยัอาหารของ
อาเซียน 

  ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าและอาหาร
แห่งชาติ 

ดร.ศุภฤกษ ์ สุขสมาน 1,400,000.00 

10. โครงการส่งเสริมกจิกรรมและ
องค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์
การเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

  ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดร.ศุภฤกษ ์ สุขสมาน 9,950,000.00 

11. โครงการศึกษาความ
เหมาะสมในการพัฒนาท่ีดินของ 
บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) 
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

  บริษัท ไออาร์พีซ ี
จ ากัด (มหาชน) 

ดร.ศุภฤกษ ์ สุขสมาน 1,912,450.00 

12. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
การด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

ผศ.ดร.ภัทรกติติ ์      
เนตินิยม 

479,820.00 

13. โครงการวิจัยเชิงส ารวจ"ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการประมาณการ
รายได้ภาษสีรรพสามติรรายภาค
และรายพื้นท่ีส าหรับผู้บริหาร" 

  บริษัท HR Expertise 
Co.,Ltd. 

อ.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 62,667.00 

14. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
ตลาดทุนและการวางแผนทาง
การเงิน 

  ผู้ที่ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ การเงิน 

ผศ.ดร.ธนาวัฒน์  
สิริวัฒน์ธนกุล 

490,000.00 

15. หลักสูตรใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพทางการเงิน 

  ผู้ที่ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ  

ผศ.ดร.ธนาวัฒน์   

สิริวัฒน์ธนกุล 
315,000.00 

16. โครงการพัฒนาวิชาการ"
หลักสตูร Wealth 
Management@BBL ส าหรับสาย
ลูกค้านครหลวง 

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผศ.ดร.ธนาวัฒน์   

สิริวัฒน์ธนกุล 
1,440,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
17. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"หลักสูตรการวางแผนการเงิน 
(Certified Financial Planning 
Program) ประจ าป ี2554 

  ธนาคารกรุงไทย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์   

สิริวัฒน์ธนกุล 
5,368,000.00 

18. โครงการฝึกอบรมวิชาให้
ความรู้การประมาณการรายได้
ภาษีสรรพสามิตร รายภาคและ
รายพื้นท่ี ส าหรับผู้บริหาร        
รุ่นที่ 1-2 

  บริษัท HR Expertise 
Co.,Ltd. 

อ.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 684,666.00 

19. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
เกษตร มินิ ไฟแนนเซียลบิสซเินส 
แมนเนจเมนท ์

  นักบริหาร เจ้าของ
ธุรกิจ ทายาท
ผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไป 

อ.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 5,530,680.00 

20. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

  ส านักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) 

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 17,960,400.00 

21. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 3,115,350.00 

22. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในเขตปฏิรูปทีด่ิน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย 

  ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 9,900,830.00 

23. โครงการศึกษารายละเอียด
แนวทางด าเนินการภายหลัง
โครงข่ายเคเบิ้ลแก้วน าแสงตาม
เส้นทางรถไฟ หมดสญัญา
สัมปทานในปี 2554  

  การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 8,700,000.00 

24. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

  ส านักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) 

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 17,960,400.00 

25. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 3,115,350.00 
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โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

26. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในเขตปฏิรูปทีด่ิน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย 

  ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 9,900,830.00 

27. โครงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

  ผู้ประกอบธรุกิจ และ
ผู้สนใจทั่วไปท่ีไม่ใช่
นักบัญช ี

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 280,000.00 

28. โครงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (2) 

  ผู้ประกอบธรุกิจ และ
ผู้สนใจทั่วไปท่ีไม่ใช่
นักบัญช ี

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 75,000.00 

29. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี "เจาะลึกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" 

  ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต นักบัญชี 
และผูส้นใจทั่วไป 

รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 280,000.00 

30. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ประเมินผลประจ าปี 2553 ของ
โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/
ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่ SMEs  
(Machine Fund) ปี 2550 

  ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 890,000.00 

31.โครงการศึกษากลไกสร้าง
ความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ผ่านการตรวจสอบกิจการ 

  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

รศ.ดร.จินดา  ขันทอง 3,000,000.00 

32. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

  ส านักงานความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล 223,324.00 

รวม 32     
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 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1. ไม่มี - - - - - 

รวม - - - - - 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. โครงการส ารวจทัศนคติของ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบตัรอัตโนมตัิ 
(Easy Pass) เพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์และรูปแบบธุรกิจของ
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

งานบริการด้านวิจยั 20 ก.ค. 54 - 16 พ.ย. 54 792,000.00 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และการรับรู้ช่องทางการรับช าระ
ค่าไฟฟ้าของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
ณ จุดสัมผสัของการไฟฟ้านคร

การไฟฟ้านครหลวง งานบริการด้านวิจยั 1 เม.ย. 54 - 28 ก.ย.54 1,385,560.00 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  54 
 

หลวง 

3. โครงการพัฒนาวิชาการ
ฝึกอบรมหลักสตูรนักบริหาร
ระดับกลาง 

สถาบันกรมพระจันทบุร,ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

2 ส.ค. 53 – 6 ก.ค. 54 1,400,000.00 

4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
หลักสตูรการบริหารท่าอากาศ
ยาน รุ่นท่ี 1 

การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

11 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 905,400.00 
 

5. โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2555-2559 

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

งานบริการด้านวิจยั 2 ก.พ. 54 - 30 ส.ค. 54 6,000,000.00 

6. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"Executive Development 
Program, the 5th intake" 

บริษัท DHL จ ากัด งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

11 ม.ค. 54 - 29 มี.ค. 54 995,500.00 

7. โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมระบบ VMI ยาก าพร้า
และกลุม่ยา Antidote 

องค์การเภสัชกรรม งานด้านบริการ 
การพัฒนา 

4 ต.ค. 53 – 4 พ.ย. 53 
(ขยาย) 

200,000.00 

8. โครงการด าเนินการจดัท า
สื่อสารการตลาดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง
การปรับปรุงพัฒนาและจดัท า
แผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ของการทางพิเศษแห่งประเทศ 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

งานท่ีปรึกษา 16 มี.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54 7,600,000.00 

9.โครงการขยายผลระบบแจ้ง
เตือนความปลอดภยัอาหารของ
อาเซียน 

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
และอาหารแห่งชาต ิ

งานท่ีปรึกษา  31 ม.ค. 54 – 29 ก.ค. 54 
(ขยาย) 

1,400,000.00 

10.โครงการส่งเสรมิกิจกรรมและ
องค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

งานท่ีปรึกษา 22 ก.ค.54 - 15 ก.ค. 55  9,950,000.00 

 
 
 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ งบประมำณ 
11. โครงการศึกษาความ
เหมาะสมในการพัฒนาท่ีดินของ 
บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน)                      
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด 
(มหาชน) 

งานท่ีปรึกษา 

บริการให้ค าปรึกษา 

1 ส.ค. 54 – 31 พ.ค. 55 1,912,450.00 

12. โครงการส ารวจความพึง
พอใจการด าเนินงานของ

ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

งานบริการด้านวิจยั 1 เ.ม.ย. 54 - 31 ม.ค. 55 479,820.00 
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ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

(องค์การมหาชน) 

13. โครงการวิจัยเชิงส ารวจ"
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ประมาณการรายไดภ้าษี
สรรพสามติรรายภาคและราย
พื้นที่ส าหรับผู้บริหาร" 

บริษัท HR Expertise 
Co.,Ltd. 

งานบริการด้านวิจยั 29 เม.ย. 54 - 31 ส.ค. 54 62,667.00 

14. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
ตลาดทุนและการวางแผนทาง
การเงิน 

ผู้ที่ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ การเงิน 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

1 มี.ค. 54 – 30 เม.ย. 54 490,000.00 

15. หลักสูตรใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการเงิน 

ผู้ที่ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

21 มี.ค. 54 - 30 พ.ย. 54 315,000.00 

16. โครงการพัฒนาวิชาการ"
หลักสตูร Wealth 
Management@BBL ส าหรับสาย
ลูกค้านครหลวง 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

31 ธ.ค. 54 – 30 มี.ค. 55 
(ขยาย) 

1,440,000.00 

17. โครงการพัฒนาวิชาการ 
"หลักสูตรการวางแผนการเงิน 
(Certified Financial Planning 
Program) ประจ าป ี2554 

ธนาคารกรุงไทย งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

10 มี.ค. 55 – 30 มี.ค.55 
(ขยาย) 

5,368,000.00 

18. โครงการฝึกอบรมวิชาให้
ความรู้การประมาณการรายได้
ภาษีสรรพสามิตร รายภาคและ
รายพื้นที่ ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2 

บริษัท HR Expertise 
Co.,Ltd. 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

1 มิ.ย. 54 - 31 ธ.ค. 54 684,666.00 

19. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
เกษตร มินิ ไฟแนนเซียลบิสซเินส 
แมนเนจเมนท ์
 

นักบริหาร เจ้าของธุรกิจ 
ทายาทผู้ประกอบการ
และบุคคลทั่วไป 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 55 5,530,680.00 

20. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

งานท่ีปรึกษา 21 ธ.ค. 53 - 18 ต.ค. 54 17,960,400.00 

21. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

งานท่ีปรึกษา 13 เม.ย. 54 – 30 ธ.ค. 54 
(ขยาย) 

3,115,350.00 
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ช่ือโครงการ ช่ือหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
22. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในเขตปฏิรูปทีด่ิน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และ
หนองคาย 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

งานท่ีปรึกษา 20 ก.ย. 54 - 19 ก.ค. 55 9,900,830.00 

23. โครงการศึกษารายละเอียด
แนวทางด าเนินการภายหลัง
โครงข่ายเคเบิ้ลแก้วน าแสงตาม
เส้นทางรถไฟ หมดสญัญา
สัมปทานในปี 2554  

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย  

งานด้านบริการ 3 พ.ย. 52 - 30 เม.ย. 53 8,700,000.00 

24. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

งานท่ีปรึกษา 21 ธ.ค. 53 - 18 ต.ค. 54 17,960,400.00 

25. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

งานท่ีปรึกษา 13 เม.ย. 54 – 30 ธ.ค. 54 
(ขยาย) 

3,115,350.00 

26. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในเขตปฏิรูปทีด่ิน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และ
หนองคาย 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

งานท่ีปรึกษา 20 ก.ย. 54 - 19 ก.ค. 55 9,900,830.00 

27. โครงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

ผู้ประกอบธรุกิจ และ
ผู้สนใจทั่วไปท่ีไม่ใช่นัก
บัญช ี

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

13 พ.ย. 53 280,000.00 

28. โครงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (2) 

ผู้ประกอบธรุกิจ และ
ผู้สนใจทั่วไปท่ีไม่ใช่นัก
บัญช ี

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

19 เม.ย. 54 75,000.00 

29. โครงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 
"เจาะลึกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ" 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
นักบัญชี และผูส้นใจ
ทั่วไป 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

28 ส.ค. 54 280,000.00 

30. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ประเมินผลประจ าปี 2553 ของ
โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/
ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่ SMEs  

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

งานท่ีปรึกษา 1 ก.ค. 54 – 1 ธ.ค. 54 890,000.00 
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(Machine Fund) ปี 2550 
31.โครงการศึกษากลไกสร้าง
ความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ผ่านการตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ งานบริการด้านวิจยั 17 ก.พ. 54 - 17 ก.ย. 54 3,000,000.00 

32. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ส านักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

งานบริการด้าน
ฝึกอบรม 

3 พ.ค. 54 - 20 พ.ค. 55 223,324.00 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 30 37 32 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 30 37 32 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 10,205,896.00 129,181,913.00 130,133,827.00 
มูลค่า (บาท) 9,185,306.00 116,263,722.00 117,120,444.00 

1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

33 30 44 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

5 4 2 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่ำงประเทศ 

28 26 42 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- 84 103 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- 84 87 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- - 3 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยัท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำร
หรือวิชำชีพในระดับชำติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
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รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยัท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำร
หรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- 2.92 3.69 

 

 

 

1.9.9 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร  คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำม

รับผิดชอบของหน่วยงำน 
เนื้อที/่จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ 

(บำท) 
ร้อยละของกำรใช้

ประโยชน์ทรัพยำกร 
ที่ดิน 
       ด้านฝั่งอาคารเดิม 
       ด้านฝั่งอาคารใหม่ 

. 
2,475.00 ตร.ม. 

 

 
ตามราคาประเมิน
ส านักงานท่ีดิน 

100% 
 

100% 

อาคารสิ่งก่อสร้างถาวร 
     อาคาร 1 สูง 5 ช้ัน 
     อาคาร 2 สูง 2 ช้ัน 
     อาคาร 3 สูง 3 ช้ัน 
     อาคาร 4 สูง 10 ช้ัน 

 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 
ไม่ทราบ 

380,000,000* 

 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

ยานพาหนะ 
     รถเก๋ง 5 ที่น่ัง พศ.530 
     รถตู้ 10 ที่น่ัง อร.3310 
     รถตู้ 7 ที่น่ัง ฮจ.2052 
     รถตู้ 15 ที่น่ัง ฮฉ.1121 
     รถปิคอัพ 4 ประตู ษธ.8332 
     รถจักรยานยนต์ พรต.774 

 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 
1 คัน 

 
รับมอบจากโครงการฯ 
รับมอบจากโครงการฯ 

920,000 
1,070,000 
462,000 
49,200 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

รวม     
หมายเหตุ  * ราคารวมครุภณัฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด 

1.9.10 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2552 1. ประสิทธิภาพในการจัดโครงการและกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ศักยภาพในการจัดหารายได้ และน ามาใช้พัฒนาหน่วยงาน 
3. นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผูฝ้ช้บัณฑติมีความพึงพอใจต่อตณุภาพบัณฑิตในระดับสูง 

2553 1. ระบบและกลไกในการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพสูง 
2. การสนับสนุนงบประมาณวิจัยตอ่บุคลากรสูงอย่างต่อเนื่อง 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร 

2554 1. ระบบและกลไกในการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพสูง 
2. การสนับสนุนงบประมาณวิจัยตอ่บุคลากรสูงอย่างต่อเนื่อง 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU) 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของ
คณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) (ข้อมูลจากกองแผน) 

คณะบริหารธุรกิจ มีอาคารทั้งหมด 4 หลัง ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

อำคำร 1 
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อำคำร 2 
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อำคำร 3 

 

 
 

 

อำคำร 4 
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ลักษณะทำงกำยภำพของคณะ 

รำยกำร จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 
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พื้นที่ท้ังหมด (ที่ดินรวม 2 ฝั่งถนน) 6,616.20 
- ที่ดินด้านฝั่งอาคารเดมิ (อาคาร 1-2-3) (33.0 ม.x75.0 ม.)  2,475.00 

- ที่ดินด้านฝั่งอาคารใหม่ (อาคาร 4) (47.6 ม.x87.0 ม.) 4,141.20 

พื้นที่ท้ังหมดเฉพาะทีด่ินตั้งเป็นอาคาร (รวม 4 หลัง) 4,033.80 
- พี้นที่เฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคาร 1 (5 ช้ัน)  (16.5 ม.x64.0 ม.) 1,056.00 
- พี้นที่เฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคาร 2 (2 ช้ัน)  (26.0 ม.x36.0 ม.) 936.00 
- พี้นที่เฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคาร 3 (3 ช้ัน)  (13.2 ม.x24.0 ม.) 316.80 
- พี้นที่เฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคาร 4 (10 ช้ัน)  (25.0 ม.x69.0 ม.) 1,725.00 

พื้นที่ใช้สอยท่ัวไปภายในอาคาร (รวม 4 หลัง) 24,813.63 
พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 0 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 1,800 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน 540 

 

ข้อมูลอำคำร 

ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคาร 1 (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ช้ัน) 2535 4,950.43 ไม่ใช่ 
อาคาร 2 (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ช้ัน) 2535* 1,179.60 ไม่ใช่ 
อาคาร 3 (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน) 2535** 1,132.10*** ไม่ใช่ 
อาคาร 4 (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ช้ัน) 2553 17,551.50 กึ่งประหยัดพลังงาน 

รวม  24,813.63  

หมายเหตุ   *อาคาร 2 ก่อสร้างเมือ่ปี 2522 แต่เมื่อคณะบริหารธุรกจิแยกออกจากคณะเศรษฐศาสตรจ์ึงเริ่มใช้พื้นที่ ปี 2535 
** อาคาร 3 ก่อสร้างเมื่อปี 2513 แต่เมื่อคณะบริหารธรุกิจแยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์จึงเริม่ใช้พื้นที่บางส่วนในปี      
2535 และต่อมาคณะบริหารธุรกจิไดร้ับโอนอาคารจากคณะเศรษฐศาสตร์เมื่อปี 2551 จึงสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เต็มส่วน 

            *** พื้นที่รวมดาดฟ้า 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554  

 ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจมีผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ 4 ด้าน ตามภารกิจหลักที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ดังนี้ 
 

1. กำรเรียนกำรสอน 

1.1 หลักสูตร 

     คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการผลิต) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) และ
บัญชีบัณฑิต โดยบางวิชาในหลักสูตรเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่หลักสูตรนานาชาติต่อไป 

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มี 2 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต 
ซึ่งมีท้ัง แผน ก. และ แผน ข. 

ระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
 

หลักสูตรทุกหลักสูตรมีมาตรฐานสูง มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล และมีการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย ทุก 5 ปี ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีนโยบายพัฒนาหลักสูตร

ภาคภาษาอังกฤษในทุกสาขาวิชา 
 

1.2 การเรียนการสอน 

     คณะบริหารธุรกิจ มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชาในแต่ละหลักสูตร และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยังให้ความส าคัญกับมาตรฐานการเรียนการสอน โดยมีการจัดท า มคอ. 2 
แล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) บช.บ. และ 2) บธ.บ.(การผลิต) และมีการจัดท าประมวลผลการสอนรายวิชาตาม
แบบฟอร์มมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ
ภาควิชา ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ภาควิชา ได้แก่ 

  1. ภาควิชาการเงิน  จัดการเรียนการสอนในภาคปกติ หลักสูตร บธ.บ. (กง.) 
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  2. ภาควิชาการจัดการ  จัดการเรียนการสอนในภาคปกติ หลักสูตร บธ.บ. (กจ.) 
  3. ภาควิชาการจัดการการผลิต  จัดการเรียนการสอนในภาคปกต ิหลักสูตร บธ.บ. (กผ.) 
  4. ภาควิชาการตลาด  จัดการเรียนการสอนในภาคปกติ หลักสูตร บธ.บ. (กต.) 
  5. ภาควิชาบัญชี   จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร บช.บ. 

ระดับปริญญาตรี จัดท าการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาไทย แต่ในบางรายวิชาได้เปิดหมู่เรียนที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป 

ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนระดับปริญญาเอก 
เปิดการเรียนการสอนภาคภาษาไทย 

นอกจากภาควิชาแล้ว คณะบริหารธุรกิจ ยังมีโครงการต่างๆ รับผิดชอบดูแลการเรียนการสอนด้วย โดย
มีทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการที่ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี 1 โครงการ คือ 
   1. โครงการปริญญาตรีการบัญชี (ภาคพิเศษ) 
 

- โครงการที่ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ได้แก่ 

   1. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (โครงการภาคปกติ ) และซึ่งนิสิตต้องจัดท า
วิทยานิพนธ์เท่านั้น 

   2. โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 
   3. โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ า 
   4. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 
   5. โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 
   6. โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 
 

- โครงการที่ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีการเรียนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 โครงการ คือ  

   1. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  
   

- โครงการที่ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
จ านวน 1 โครงการ คือ 

   1. โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ) 

- โครงการที่ดูแลการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดการเรียน
การการสอนเป็นภาษาไทย จ านวน 1 โครงการ คือ 

   1. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
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คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นผู้บริหารระดับนานาชาติ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและยังมี         
การแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ซึ่งปีการศึกษา 2554 มีนิสิตแลกเปลี่ยนมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 คน  

 

1.3 คณาจารย์ 

     คณะบริหารธุรกิจ มีนโยบายพัฒนาคณาจารย์สู่คุณวุฒิ และต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น โดยให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนแต่งต ารา และทุนวิจัย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คณาจารย์เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 
ทั้งสนับสนุนการเขียนและน าเสนอบทความวิชาการในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ตลอดจนการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยสนับสนุนเงินทุนคนละ 120,000 บาท/ปี อีกทั้งยังมี
การจัดโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนและสนับสนุนให้
อาจารย์น าเสนองานวิจัย หรือตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ และสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยชั้นน าในต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ The Ohio State Universรty ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 1.4 นิสิตและการพัฒนานิสิต 

     คณะบริหารธุรกิจ ให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตด้านวิชาการในแต่ละสาขา และการก้าวสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 9 
กิจกรรม ดังนี้ 

  1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
  2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  3. กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ 

      4. โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา  
  5. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
  6. โครงการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของนิสิต 

      7. โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
   -ทุนเรียนดี/ทุนขาดแคลน 
             -ทุนช่วยงาน 

             -ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  8. โครงการแรกพบน้องใหม่นนทรี 
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  9. โครงการ  Acctday Acctnight 

นอกจากนี้ คณะฯยังสนับสนุนเปิดร้าน KBS Shop ให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานบริหารร้านค้าเอง เพ่ือให้นิสิต
ได้เรียนรู้จากสภาพธุรกิจจริง สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติได้ 

 

1.5 ปัจจัยเกื้อหนุน 
     ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ เปิดใช้อาคารใหม่ 10 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งสิ้น 
17,551.50 ตารางเมตร ซึ่งมีห้องเรียนที่ทันสมัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และที่ส าคัญ คือ ลดปัญหาความแออัดของห้องเรียน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของ
คณะฯ มานาน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ส าหรับให้นิสิตใช้ทบทวนบทเรียน จัดท ากรณีศึกษาและท างานกลุ่มได้บริเวณ
โถงชั้นล่าง และยังมีระบบ Wireless ให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีจอโทรทัศน์แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 

 ส าหรับอาคารเดิม คณะฯ ก าลังด าเนินการปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. กำรวิจัย 

    คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการวิจัย เพ่ือตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ทั้งคณาจารย์ และนิสิต เพ่ือให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

ปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจมีผลงานวิจัย 16 เรื่อง ดังนี้ 

                          ผลงำนวิจัย คณำจำรย์ผู้จัดท ำงำนวิจัย 

1. การศึกษาการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์

ขององค์กรสวนยางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ผศ.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม (หัวหนา้โครงการ) 

2. การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่าง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลคา่กิจการ: 

กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100 

ผศ.วิมล     รอดเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ) 
รศ.ศศิวิมล  มีอ าพล 
อ.ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ 

3. โครงการวิจัยสินเชื่อพลังงาน 

 

อ.ชนัธฌา   ศิวโมกษธรรม (หัวหน้าโครงการ) 

4. โครงการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการช าระ   
ค่าไฟฟา้ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟา้
นครหลวงโครงการเพิ่มประสทิธภิาพบุคลากรด่านหนา้ 

ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชยั (หัวหนา้โครงการ) 
รศ.ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย ์
อ.ณัฐกันย์   ชินนรานนัทน์ 
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                          ผลงำนวิจัย คณำจำรย์ผู้จัดท ำงำนวิจัย 

5. โครงการปรับปรุงระบบบัญชมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผศ.วิมล      รอดเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ) 
รศ.ศศิวิมล   มีอ าพล 
อ.ศรายุทธ   เรืองสุวรรณ 
อ.คมกฤษณ์  สิงห์ใจ  
อ.อุษา        วงศ์สอนธรรม 

6 การประเมินผลโครงการสนับสนุนการปรบัปรุง/ฟื้นฟสูภาพ
เครื่องจักรแก่ SMEs (Machine Fund) ปี 2550 

รศ.ศศิวิมล   มีอ าพล (หัวหน้าโครงการ) 
 

7. Impact of CSR on Financial Performance and 
Employee Commitment 

ดร.ไพฑูรย์   เจตธ ารงชยั (หัวหน้าโครงการ) 
 

8. ธรรมาภิบาลในฐานะปัจจัยสภาพแวดล้อมสู่ความส าเร็จใน    
การบริหารจัดการ: บทตรวจสอบระหว่างประเทศ 

ผศ.ตาบทิพย์  ไกรพรศักดิ์ (หัวหน้าโครงการ) 

9. ปฏิกิริยาของตลาดส่วนเพิ่มตอ่แบบแผนการรายงานก าไรที่
เติบโตของบริษัท: หลักฐานเชิงประจักษ์ของตลาดทุนไทย 

อ.ศรายุทธ   เรืองสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ) 

10.โครงการวิจัยสถาบันและการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 

ผศ.กิริยา     กุลชนะรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) 
อ.เอกอนงค์  ตั้งฤกษ์วราสกุล 

11.โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
ผ่านการตรวจสอบกิจการ 

รศ.จินดา     ขันทอง (หัวหนา้โครงการ) 

12.โครงการวิจัยเชิงส ารวจปัจจยัที่มีผลต่อการประมาณการ
รายได้ภาษีสรรพสามติรายภาคและรายพืน้ที่ ส าหรับ
ผู้บริหาร 

อ.ชนัธฌา     ศิวโมกษธรรม (หัวหน้าโครงการ) 

13.ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และความคิดเห็นของนิสิต
ภาควิชาการเงินต่อหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต            
สาขาวชิาการเงนิ  

อ.ชนัธฌา     ศิวโมกษธรรม (หัวหน้าโครงการ) 

14.โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัตร
อัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และรูปแบบ
ธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 

ดร.ไพฑูรย์    เจตธ ารงชยั (หัวหน้าโครงการ) 
ดร.ธงชัย      ศรีวรรธณะ 
 

15.บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืในเขต
ปฏิรูปที่ด ี

รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ (หัวหน้าโครงการ) 
ดร.ศุภฤกษ์    สุขสมาน 

16.UN Joint Program on Integrated Highland 
Livelihood Development in Mae Hong 

ดร.ไพฑูรย์     เจตย์ธ ารงชัย (หวัหน้าโครงการ) 

 การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์คนละ 120,000 บาท/ปี  
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 2. จัดหาเงินทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก และสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย 
 3. จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง ให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัย แนะน าเป็นพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์นักวิจัยมือใหม่ 

 เพ่ือตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดให้โครงการบัณฑิตศึกษา 
สาขาบริหารธุรกิจ เปิดสอนเฉพาะแผน ก. เท่านั้น ซึ่งสามารถผลิตผลงานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ คณะฯ  
ยังก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ คือ ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ลดจ านวนรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาลง และปรับสัดส่วนนิสิตแผน ก (ท าวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ในอัตราส่วน 
30:70 

 นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยังสนับสนุนให้มีแหล่งเผยแพร่งานวิจัย โดยออกวารสารเกษตรศาสตร์
ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal ; KABJournal) และ International Journal of Business 
Development and Research (IJBDR) 

 

3.  กำรบริกำรวิชำกำร 

  คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน มีผลการด าเนินงานในปี 2554 ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายกับองค์การภายนอก ซ่ึงมีผลงานบริการวิชาการ ดังนี้ 

โครงกำร ชื่อหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร 

1. โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบบตัรอัตโนมตัิ 
(Easy Pass) เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และรูปแบบธุรกิจของบัตร
อัตโนมัติ (Easy Pass) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการรับช าระค่า
ไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง 

3. โครงการพัฒนาวชิาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สถาบนักรมพระจันทบุรี, ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลกัสูตรการบริหารท่าอากาศยาน รุ่น
ที่ 1 

การท่าอาการศยานแห่งประเทศไทย 

5. โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2555-2559 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

6. โครงการพัฒนาวชิาการ "Executive Development 
Program, the 5th intake" 

บริษัท DHL จ ากัด 

7. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบ VMI ยาก าพร้าและกลุม่
ยา Antidote 

องค์การเภสัชกรรม 
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โครงกำร ชื่อหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร 

8. โครงการด าเนินการจัดท าสื่อสารการตลาดและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาและจัดท า
แผนพัฒนาธุรกิจและการตลาดของการทางพิเศษแห่งประเทศ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

9. โครงการขยายผลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าและอาหารแห่งชาติ 

10.โครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

11.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาทีด่ินของ บริษทั ไอ
อาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

12.โครงการส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 

13.โครงการวิจัยเชิงส ารวจ"ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประมาณ
การรายได้ภาษีสรรพสามติรรายภาคและรายพืน้ที่ส าหรับ
ผู้บริหาร" 

บริษัท HR Expertise Co.,Ltd. 

14.โครงการพัฒนาวชิาการ "หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับตลาด
ทุนและการวางแผนทางการเงิน 

ผู้ที่ต้องการมีความรู้เกีย่วกับการประกอบวิชาชีพ 
การเงิน 

15.หลักสูตรใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงนิ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เกีย่วกับการประกอบวิชาชีพ 

16.โครงการพัฒนาวชิาการ"หลักสูตร Wealth 
Management@BBL ส าหรับสายลูกค้านครหลวง 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

17.โครงการพัฒนาวชิาการ "หลักสูตรการวางแผนการเงิน 
(Certified Financial Planning Program) ประจ าป ี2554 

ธนาคารกรุงไทย 

18.โครงการฝึกอบรมวิชาให้ความรู้การประมาณการรายได้ภาษี
สรรพสามิตร รายภาคและรายพื้นที่ ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2 

บริษัท HR Expertise Co.,Ltd. 

19.โครงการพัฒนาผูบ้ริหาร เกษตร มินิ ไฟแนนเซียลบิสซิเนส 
แมนเนจเมนท ์

นักบริหาร เจ้าของธุรกิจ ทายาทผูป้ระกอบการ
และบุคคลทั่วไป 

20.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

21.โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) 

22.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน จงัหวัดเพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

23.โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางด าเนนิการภายหลงั การรถไฟแห่งประเทศไทย  
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โครงกำร ชื่อหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร 

โครงข่ายเคเบิ้ลแก้วน าแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญา
สัมปทานในปี 2554  

24.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

25.โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) 

26.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

27.โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชพีบัญชี ผู้ประกอบธรุกิจ และผูส้นใจทั่วไปที่ไม่ใช่นักบัญชี 

28.โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชพีบัญชี (2) ผู้ประกอบธรุกิจ และผูส้นใจทั่วไปที่ไม่ใช่นักบัญชี 

29.โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชพีบัญชี "เจาะลึก
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกิจการทีไ่ม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ" 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต นักบัญชี และผูส้นใจทั่วไป 

30.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 2553 ของ
โครงการสนบัสนนุการปรบัปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่ 
SMEs  (Machine Fund) ปี 2550 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดย่อม 

31.โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่าน
การตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

32.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารส าหรับเจ้าหนา้ที่รัฐ ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่าง
ประเทศ 

 2. ให้บริการวิชาการ โดยสนับสนุนและอนุมัติให้คณาจารย์ไปให้บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา 
และองค์การหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับการยอมรับว่า มีความรู้ความสามารถ ได้รับ
เชิญไปให้บริการวิชาการตลอดเวลา  

 3. มีการประเมินโครงการพัฒนาวิชาการ และน าผลการประเมินไปวางแผน ปรับปรุงการให้บริการ
วิชาการให้ดีขึ้น 

 4. คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย การเรียน     
การสอน และน าผลการบริการวิชาการมาปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ต่อไป 

 
4. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 แม้คณะบริหารธุรกิจ มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับนานาชาติ แต่ไม่ได้ละเลยเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวนโยบายให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างมีเอกลักษณ์ไทย ดังนั้น คณะฯ จึงจัด
โครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นสนับสนุนปลูกจิตส านึกความเป็นไทยให้นิสิต 
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โครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีการศึกษา 2554 มีดังนี ้

 1. โครงการท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
 2. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
 4. โครงการวันเกษียณอายุราชการ 
 5. โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 6. โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 7. โครงการบัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม 
 8. โครงการบริหารร่วใจแต่งผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย และสร้างความประพฤติอันดีงาม  

 9. โครงการแสดงความยินดีแก่นิสิตและบุคลากร เช่น จัดซุ้มรับปริญญา 

2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61  ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 2.1 
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ตำรำงท่ี 2.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  
กำรผลิตบัณฑิต  

4.51 4.50 4.50 4.50 5.00 3.28 3.56 4.57 4.57 3.28 4.07 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิต  

- 4.67 5.00 5.00 - - - 4.67 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 
กำรวิจัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.97 3.97 4.67 4.67 3.97 4.32 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 
กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 4.50 4.50 3.82 4.16 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไก
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 7 
กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- 3.50 3.50 3.50 - 3.69 3.69 3.50 3.50 3.69 3.54 พอใช้ พอใช้ ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
กำรเงินและ
งบประมำณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.37 - 4.00 4.00 4.37 4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว 4.63 4.26 4.28 4.28 5.00 3.79 3.83 4.36 4.37 3.79 4.14     
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บ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี ดีมำก ด ี ด ี ดี ด ี ดี ดี     

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  สามารถสรุปผล          
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

    4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 7 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

คณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2552-2555) 

 

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 

คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 และ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 – 22 

มกราคม พ.ศ. 2555 (1.1-1-1) (1.1-1-2) โดยได้เชิญทุกส่วนงาน ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู่ช่วยคณบดี หัวหน้า

ภาควิชา ประธานโครงการพิเศษ หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วม (1.1-1-3) (1.1-1-4) (1.1-1-5) (1.1-1-6) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  76 
 

ปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

โครงการและเป้าหมายร่วมกัน (1.1-1-7) และน าแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบต่อไป (1.1-1-8) (1.1-1-9) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายในโดยส่งบันทึกแจ้งเวียน (1.1-2-1) อีกท้ังยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (1.1-2-2) 

 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 
คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 และ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 – 22 
มกราคม พ.ศ. 2555 และได้น าแผนกลยุทธ์ไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
(1.1-3-1) ได้แก่ แผนงานด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน แผนงานด้านการจัดการเรียน
การสอน แผนงานด้านการพัฒนาอาจารย์ แผนงานด้านกิจกรรมด้านการศึกษา แผนงานด้ านพัฒนาคุณภาพนิสิต 
แผนงานด้านการวิจัย แผนงานด้านการบริการวิชาการ แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงาน
ด้านการบริหารจัดการ แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนงานด้านการเงินและงบประมาณ ทั้งนี้
คณะฯได้มอบหมายให้รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
และด าเนินการตามแผน (1.1-3-2) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติประจ าปี (1.1-4-2) 

 
5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 
ถึง 30 กันยายน 2554) ครบ 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี (1.1-5-1) 
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6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เดือนละ       
1 ครั้ง โดยให้หน่วยงานระดับภาควิชา โครงการพิเศษ และส านักงานเลขานุการคณะ รายงานการด าเนินงาน
ประจ าเดือน ของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติประจ าปี เพ่ือพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (1.1-6-1) (1.1-6-2) 

 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้     
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะปีละ 1 ครัง้ (1.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00  4.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  78 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554 -

2557) 
1.1-1-2 บันทึกขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

(พ.ศ. 2554 - 2557) 
1.1-1-3 บันทึกเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

(พ.ศ. 2554 - 2557) 
1.1-1-4 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

(พ.ศ. 2554 - 2557) 
1.1-1-5 รูปภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี          

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
1.1-1-6 จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจทสท์ ปีที่ 10 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 ฉบับที่ 37 
1.1-1-7 แผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2554 - 2557 
1.1-1-8 บันทึกข้อความส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
1.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 
1.1-2-1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์ถึงหัวหน้าภาควิชา และประธานโครงการ  
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ www.bus.ku.ac.th  
1.1-3-1 จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจทสท์ ปีที่ 10 เดือนมีนาคม – เมษายน 2555 ฉบับที่ 38 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1.1.4-1 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิบัติงานของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2554 - 2557 
1.1-4-2 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
1.1-6-1 บันทึกข้อความขอให้ส่งรายงานการด าเนินงาน  
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555  

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

http://www.bus.ku.ac.th/
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ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้        4.57   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูร 

ข้อ 5 5 5 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

45 55 49 58.33 4.86 
  

  
84 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0.00 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

20 25 18.5 22.02 3.67 
  

  
84 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0  0 0.00   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ 5 7 6 4.00  เพิ่มข้อ 6 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 6 7 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 6 6 6 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย

มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 

 กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเริ่มต้นจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน (2.1-1-1) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผล   
การวิจัยสถาบัน เสนอร่างหลักสูตรต่อที่ประชุมภาควิชาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี (2.1-1-2) และคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ (2.1-1-3) และพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะฯ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจ ให้ความเห็นชอบ ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้น าเสนอคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ ในกรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว จึงน าเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาก่อนน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุ ตามขั้นตอนและกระบวนการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในปีการศึกษา 2554 คณะ
บริหารธุรกิจ ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร (2.1-1.4) 

 
2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม

ระบบท่ีก ำหนด 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยหาก
หลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรแล้วติดต่อกันน้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควร
ปิดหลักสูตร ให้ เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ คณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย โดยด าเนินการขอปิดตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัย (2.1-2-1) โดยในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ ไม่มีหลักสูตรใดที่ขออนุมัติปิด 
 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง 

ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อ

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ
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หรือสำขำวิชำให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับ

กำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 

2548) 
 

ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปี ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีหลักสูตร

ปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน (2.1-3-1) 2)หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (2.1-3-2)  3)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (2.1-3-3) 

4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2.1-3-4) หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1)หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(2.1-3-5)  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2-1-3-6) และมีหลักสูตรที่อายุไม่ถึง 5 ปี  จ านวน 1 หลักสูตร 

(หลักสูตรระดับปริญญาเอก) ที่ก าลังด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2555 (2.1-3-7) 

 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จะต้อง
ควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-4-1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-4-2) คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (2.1-4-3) รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี        
การด าเนินการครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดประกอบด้วย 
ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ ฯ ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือแจ้ง สืบเนื่อง และพิจารณาเกี่ยวกับ
หลักสูตร (2.1-4-4) ในกรณีที่ใกล้กรอบเวลาที่ก าหนดให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ คณะกรรมการฯ จะด าเนินการแจ้ง
ให้ทุกภาควิชาด าเนินการเพ่ือให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด เช่น การแจ้งให้ภาควิชาด าเนินการให้มีการจัดท า มคอ. 
2 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ใน
กรณีที่หลักสูตรด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว จะมีการติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปี และการจัดท า มคอ. 2 (2.1-4-5) 
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5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4  กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการแต่งตั้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา (2.1-5-1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-5-2) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (2.1-5-3) เพ่ือควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านการประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงฯ 
2.1-2-1 บันทึกข้อความเรื่องมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2.1-2-2 แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-3-1 สรุปข้อมูลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 
2.1-3-2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2.1-3-3 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
2.1-3-4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.1-3-5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.1-3-6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.1-3-7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.1-3-8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.1-3-9 บันทึกการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1-4-1 แผนภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-4.2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-4.3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-4-5 บันทึกข้อความติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปี และการจัดท า มคอ. 2 
2.1-5-1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-5-2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-5-3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
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2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดรวมลาศึกษาต่อจ านวน 84 
คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 49 คน วุฒิปริญญาโท 35 คน และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 6 คน ดังนั้น อาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 55.95 
   
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
84
49
   =  58.33 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

58.33
   =  4.86  คะแนน 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 37 48.05 49 58.33 4.00 4.86  50.00 บรรลุ 55.00 

77 84 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 37 48.05 49 58.33 4.00 4.86 50.00 บรรลุ 55.00 

77 84 
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หมำยเหตุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

   ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดรวมลาศึกษาต่อจ านวน 
84 คน โดยมตี าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 18.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน 
และอาจารย์ 43.5 คน 
   
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
84

18.5
   =  22.02 
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 คะแนนที่ได้ =  5 
30

22.02
   =  3.67 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 16 20.78 18.5 22.02 3.46 3.67 20.00 บรรลุ ร้อยละ 25 
77 84 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 16 20.78 18.5 22.02 3.46 3.67 20.00 บรรลุ ร้อยละ 25 
77 84 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผล และมี
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

 คณะบริหารธุรกิจได้ก าหนดแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2.4-1-1)  แผนปฏิบัติงานประจ าปี (2.4-1-2) ซึ่งได้ประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 

    คณะบริหารธุรกิจ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (2.4-1-1)  คณะฯ มีข้ันตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 (2.4-2-2)  
และสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาและอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2.4-2-3) 
และจัดสัมมนาอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วยวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-2-4) 
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3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 คณะบริหารธุรกิจมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
เพ่ือให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (2.4-3-1) 

3.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4-3-2) 

3.3 การอบรมสัมมนาประจ าปี 2553 (2.4-3-3) 
 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดให้คณาจารย์ที่ได้รับเงินทุนพัฒนาอาจารย์ จะต้องรายงานผลการไปอบรม 
สัมมนา เสนอผลงานวิชาการ ให้คณบดีทราบ (2.4-4-1) และในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
บริหารธุรกิจได้จัดท าการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของบุคลากรทุกโครงการ (2.4-4-2) 

 
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์

และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีคู่มือจรรยาบรรณให้คณาจารย์และบุคลากรน าไปศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้คณาจารย์สอดแทรกจรรยาบรรณในการเรียนการสอน (2.4-5.1) อย่างสม่ าเสมอ และมีเวปไซต์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบถือปฏิบัติ และให้ความส าคัญด้านจรรยาบรรณอย่าง
สม่ าเสมอ (2.4-5-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 4 ข้อ 5 ข้อ 3.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 4 ข้อ 6 ข้อ 3.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ 
2.4-1-2 แผนปฏบัติงานประจ าปี คณะบริหารธุรกิจ 
2.4-2-1 เอกสารเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2.4-2-2 บันทึกข้ันตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
2.4-2-3 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ภายในประเทศ 
2.4-2-4 โครงการสัมมนาอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปี 

2555 
2.4-3-1 บันทึกขอใช้บริการสถานพยาบาล มก. 
2.4-3-2 บันทึกแจ้งการตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 
2.4-3-3 บันทึกขออนุมัติตัดชุดพิธีการส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-4-1 รายงานผลการไปอบรม สัมมนา และเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
2.4-4-2 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วย

วิชาการ ประจ าปี 2555 
2.4-5-1 คู่มือจรรยายรรณอาจารย์ 
2.4-5-2 เวปไซด์คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  91 
 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความส าคัญกับส่วนประกอบ สิ่งสนับสนุนและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน่วยงานและบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เช่น ห้องสมุดพิทยาลงกรณ (ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ) ห้อง
คอมพิวเตอร์  จุด Hot Spot สโมสรนิสิต โครงการความร่วมมือเครือข่ายของผู้น าการศึกษาและสถาบันการศึกษา
ทั่วโลก ศูนย์เรียนรู้ (SIFE) และKU NIC ลานอเนกประสงค์ส าหรับนิสิต ห้องกิจกรรม ชุดอุปกรณ์การเรียนสอน และ
มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เช่น ส านักหอสมุด ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการ กองยานพาหนะและ
สถานที่ ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจประเมินตนเองว่ามีผลการ
ด าเนินงานครบ 7 ข้อ ดังนี้ 

 
1. กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง  
  

 คณะบริหารธุรกิจ จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถให้บริการเครือข่ายแบบไร้
สายได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกชั้นในบริเวณรอบคณะบริหารฯ และทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตลงทะเบียนใช้
งานกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ รวม 137,570 เครื่อง (ห้องปฎิบัติการ/ห้องคอมพิวเตอร์ รวม 11,256 เครื่อง และ 
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนิสิตลงทะเบียน รวม 126,314 เครื่อง) และมีจ านวน FTES รวมทุกระดับการศึกษาเท่ากับ 
57,448.11 มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตเท่ากับ 0.42 FTES ต่อเครื่อง  

โดยภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ รวม 7,885 เครื่อง (ห้องปฎิบัติการ/ห้องคอมพิวเตอร์ รวม 424 เครื่อง  
เครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนิสิตลงทะเบียน รวม 7,462 เครื่อง) และมีจ านวน FTES รวมทุกระดับ
การศึกษาเท่ากับ 2,688.78  มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตเท่ากับ 0.34 FTES ต่อเครื่อง  

ดูรายละเอียดข้อมูลที่ http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php (2.5-1-1 และ 2.5-1-2)  
 
2. มีกำรบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรม 

กำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ  
 

 คณะบริหารธุรกิจมีห้องสมุดพิทยาลงกรณเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ (2.5-2-1) ในรูปฉบับพิมพ์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (2.5-2-2) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เพ่ือให้การบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบัน จึงได้ด าเนินการจัดหาและพัฒนาระบบให้บริการที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น (2.5-2-3) ได้แก่ การบริการยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check Machine) การ
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบตัดเงินอัตโนมัติ  
 

3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนิสิตด้ำนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบวงจรปิดครบทุกห้องเรียน  

 

    คณะบริหารธุรกิจมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังนี้ 
 3.1 ห้องเรียน/บรรยำยและห้องปฏิบัติกำร คณะบริหารธุรกิจ มีความพร้อมด้านห้องเรียน/บรรยาย 
และห้องปฏิบัติการ สนับสนุนสนุนการฝึกปฏิบัติการของนิสิตอย่างสมบูรณ์ โดยในปีการศึกษา 2554 มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง และมีห้องเรียน จ านวน 18 ห้อง (2.5-3-1) 
 3.2 อุปกรณ์กำรศึกษำ คณะบริหารธุรกิจ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการ
สอนในห้องเรียน/ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการในอาคารการเรียนการสอน 4 ทั้งนี้ในห้องเรียนมีการจัดหา 
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD 
จอรับภาพ เครื่องเสียงติดตั้งถาวร (2.5-3-2) 
 3.3  ระบบวงจรปิด คณะบริหารธุรกิจมีการติดตั้งระบบวงจรปิดตามห้องเรียนและห้องบรรยาย ห้อง
โถงและทุกชั้น จ านวน 10 ชั้น จ านวน  64  ตัว (2.5-3-3) 
 3.4  ระบบป้องกันอัคคีภัย (สปิงค์เกอน์) การติดตั้งถังดับเพลิงทุกชั้นทั้งหมด43 จุด บันไดหนีไฟ และ
โถงลิฟท์ดับเพลิง ระบบท่อส่งน้ าดับเพลิง (2.5-3-4) 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
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 3.5 ระบบประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ Digital Signage และจอแสดงตารางตารางเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละห้องเรียน  (2.5-3-5) 

 3.6 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต คณะบริหารธุรกิจมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ของอาคารเรียน ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวย        
ความสะดวกในการใช้งาน (Hot Spot) เช่น โต๊ะเก้าอ้ี ปลั๊กไฟ แสงสว่าง (2.5-3-6) 

3.7 กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่วยงานที่มีอาคารการเรียนการสอนที่
สวยงาม ทันสมัย และปลอดภัย มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการแก่นิสิตและให้บริการกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น กองคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2.5-3-7) 

 
4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในด้ำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 
 

 1) ระบบบนัทกึระเบียนประวัตินิสิตใหมทุ่กคน  ในวันมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ (ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(2.5-4-1)  
 2)  ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) ในการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซด์ ได้ด้วยตนเอง     
(2.5-4-2)  
 3)  ระบบตรวจสอบวัน/เวลา ล าดับการลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
(2.5-4-3)  
 4)  ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online  ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของแต่ละภาค
การศึกษา (2.5-4-4)  
 5)  ระบบตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านเว็บไซต์ซ่ึงผู้ปกครองนิสิตก็
สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกนั (2.5-4-5)  
 6)  ระบบใบเสร็จรบัเงนิอเิลคทรอนิคส (KU2 Online)  โดยสามารถส่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ทุกที่ ซ่ึงในใบเสร็จดังกล่าวจะมีลายมือชื่ออิเลกทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองสามารถน าใบเสร็จรับเงิน (KU2) ไปเบิกต้นสังกัดได้ตาม
สิทธิ์ (2.5-4-6)  
 7)  ระบบเกรดออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถกรอกคะแนนในรายวิชาที่รับผิดชอบนิสิต 
สามารถตรวจสอบคะแนนผลการสอบได้ (2.5-4-7)  
 8)  ระบบยืน่คาดว่าจะจบการศกึษา Online ในแตล่ะภาคการศึกษา (2.5-4-8)  
 9)  ระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียนนิสิต  โดยอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตตรวจสอบใหความเห็นชอบ
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในความดูแลในแตล่ะภาคการศึกษา (2.5-4-9)  
 10) ระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและกรอกประวัติผู้ส าเร็จ (2.5-4-10)  
 11) ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร  ผ่านธนาคารที่ก าหนด โดยนิสิตสามารถด าเนินได้ทุกที ่
(2.5-4-11)  
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 12) ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศกษา  เพ่ือให้นิสิตตรวจสอบชื่อ นามสกุล ยศ  ต าแหน่ง ค าน าหน้า
ชื่อ  เพ่ือจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรให้ถูกตอ้ง (2.5-4-12) 
 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยใน 
เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ เช่น 

เรื่องประปา ไฟฟ้า  ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย บันไดหนีไฟ โถง

ลิฟท์ดับเพลิง ในบริเวณอาคารโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (2.5-5-1) 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5       
    

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 
2554 ผ่านทางเวปไซต์ https://www.regis.ku.ac.th/assessku โดยมีนิสิตคณะบริหารธุรกิจตอบแบบสอบถามทุก
ระดับ จ านวน 2,867 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.92  ส าหรับ ป.ตรี จ านวน 2,190 คน ค่าเฉลี่ย 3.96  บัณฑิต 677 คน  
ค่าเฉลี่ย  3.79  โดยสรุปผลประเมินดังนี้ (2.5-6-1 และ 2.5-6-2) 
 คณะบริหารธุรกิจได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2554  (2.5-6-3) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2555 โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้หมด 320 คน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับปริญญาตรี 203 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4  ระดับปริญญาโท 110 คิดเป็นร้อยละ  34.4 
คน ระดับปริญญาเอก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ ในภาพรวมในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.62 โดยสรุปผล
การประเมินดังนี้ (2.5-6-4)  
 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่ 
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ภาควิชา  10 โครงการ  และ 1 ส านักงานเลขา   

 7.1 การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ (2.5-7-1) 
7.1.1 ห้องเรียน จัดห้องเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนและดูแลความสะอาดประจ าห้องเรียน 
7.1.2 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ มีการส ารวจความต้องการหนังสือต าราจากคณาจารย์ของคณะ

บริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือท าการจัดซื้อ - จัดหาตามความประสงค์ 

https://www.regis.ku.ac.th/assessku%20ระหว่าง
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7.1.3 ด าเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์กลางแจ้งเพ่ิมเติม  
7.1.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องเช่า (Notebook) โดยมีซอร์แวร์ที่ทันสมัยเสมอ 
7.1.5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีครบทุกห้องเรียน/ห้องสัมมนา/ห้องประชุมภาควิชา 

7.2  การพัฒนาการจัดบริการคณะฯ (2.5-7-2) 
7.2.1 การบริการสถานที่อ่านหนังสือ หรือนั่งพักผ่อน : จัดบริการสถานที่อ่านหนังสือโดยมีการจัด

โต๊ะและเก้าอ้ี ให้นิสิตได้ใช้เป็นสถานที่อ่านหนังสือหรือนั่งพักผ่อน 
7.2.2 การบริการรถสวัสดิการ : คณะบริหารฯ ได้ด าเนินการว่าจ้างหน่วยงานจากกองยานพาหนะ

จัดบริการให้กับบุคลากรและนิสิตในช่วงเวลา 16.00 – 21.00 น. ซึ่งคณะฯ ด าเนินการได้อยู่ประมาณ 2 เดือน แต่
ได้รับการตอบรับไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน จึงได้ด าเนินการยกเลิก โดยมีผู้ใช้บริการวันละ 3-5 คน/วัน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php  
2.5-1-2 http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php 

2.5-2-1 การบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปฉบับพิมพ์ 
2.5-2-2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5-2-3 การบริการยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check Machine) 
2.5-3-1 จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง                                  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
และมีห้องเรียน จ านวน 18 ห้อง 

2.5-3-2 มีชุดอุปกรณ์การสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD จอรับภาพ เครื่องเสียงติดตั้งถาวร  
2.5-3-3 มีระบบวงจรปิด จ านวน  64  ตัว ทุกชั้น และมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย (สปิงค์เกอน์)  
2.5-3-4 มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด  บันไดหนีไฟ ระบบป้องกันภัย โถงลิฟท์ดับเพลิง 
2.5-3-5 ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ Digital Signage และจอแสดงตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5-3-6 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต (Hot Spot) เช่น โต๊ะเก้าอ้ี ปลั๊กไฟ แสงสว่าง  
2.5-3.7 การจัดสภาพแวดล้อมภายในให้มีความสวยงาม ทันสมัย และปลอดภัย 
2.5-4-1 ระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหมทุ่กคนในวันมอบตัวเป็นนิสิตใหม่                              

(ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
2.5-4-2 ระบบพิมพ์ใบแจง้หนี้ (KU 9)  ในการช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซดด้์วยตนเอง 
2.5-4-3 ระบบตรวจสอบวัน/เวลา ล าดับการลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
2.5-4-4 ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online  ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของแต่ละ

ภาคการศึกษา 
2.5-4-5 ระบบตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านเว็บไซต์ซ่ึงผู้ปกครอง

นิสิตกส็ามารถตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกัน 
2.5-4-6 ระบบใบเสร็จรับเงนิอิเลคทรอนิคส์ (KU2 Online) ซึ่งสามารถส่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาได้ทุกที ่ผู้ปกครองสามารถน าใบเสร็จรับเงิน (KU2) ไปเบิกต้นสังกดัไดต้ามสิทธิ์ 
2.5-4.7 ระบบเกรดออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถกรอกคะแนนในรายวิชาที่รับผิดชอบนิสิต 

สามารถตรวจสอบคะแนนผลการสอบได้ 
2.5-4-8 ระบบยื่นคาดว่าจะจบการศกึษา Online ในแตล่ะภาคการศึกษา 
2.5-4-9 ระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียนนิสิต โดยอาจารย์ทีป่รึกษานิสิตสามารถตรวจสอบให้

ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในความดูแลในแตล่ะภาคการศึกษาได้ 
2.5-4-10 ระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบตัรและกรอกประวัติผู้ส าเร็จ 
2.5-4-11 ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ผ่านธนาคารทีก่ าหนด โดยนิสิตสามารถด าเนินได้ทุกที่ 
2.5-4-12 ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศกษา เพื่อให้นิสิตตรวจสอบชื่อ  นามสกลุ  ยศ  ต าแหน่ง 

ค าน าหน้าชื่อ  เพ่ือจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรให้ถูกต้อง 
2.5-5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร เรื่องประปา ไฟฟ้า  ระบบ

ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่บริเวณ
บันไดหนีไฟ โถงลิฟท์ดับเพลิง 

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม      
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การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยกองแผนงาน มก. 

2.5-6-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
ปีการศึกษา 2554 โดยกองแผนงาน มก. 

2.5-6-3 แบบสอบถามความพึงพอใจห้องสมุดพิทยาลงกรณ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.5-6.4 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดพิทยากรณ อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยคณะบริหารธุรกิจ 

2.5-7-1 การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ 
2.5-7.2 การพัฒนาการจัดการของคณะบริหารธุรกิจ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดให้ทุกภาควิชาจัดท าประมวลการสอนทุกรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก่อน
เปิดภาค โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และเน้นการใช้เทคโนโลยี (2.6-1-1) นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินอาจารย์
ผู้สอนทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร (2.6-1-2) 

 
2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำม)ี ก่อน

กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดให้ทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ. 2 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) ก่อน
เปิดภาคเรียนทุกหลักสูตร (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการผลิต, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต) (2.6-
2-1) ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าประมวลการสอนทุกรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย (2.6-2-2) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนในทุกหลักสูตร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การท าโครงการต่างๆ การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เช่น รายวิชาสัมมนา รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย และรายวิชาปัญหาพิเศษ (2.6-3-1) 

 
4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีรายวิชาที่มีการจัดให้มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต (2.6-4-1) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-2) เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้จากสภาพจริง นอกจากนี้ ยังมีการส่งนิสิตไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆ อีกด้วย (2.6-4-3) 

 
5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
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 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดโครงการวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555  หัวข้อ 
“การวิจัยในชั้นเรียน” (2.6-5-1) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 

 
6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชาประจ าปีการศึกษา 2553 
ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ในแต่ละภาคมีผลการประเมิน 2 ระยะ โดยผลการประเมินในภาคต้น ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 
4.30 และครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.27 ประเด็นที่เห็นได้ชัดที่มีค่าในระดับสูงที่สะท้อนบทบาทของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การเปิด โอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน แต่มีบางประเด็นแม้
ผล      การประเมินอยู่ในระดับมากแต่อยู่ล าดับท้าย เป็นเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยี และการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ผลการประเมินในภาคปลาย ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.28 และครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.28 ซึ่งผลการ
ประเมิน เป็นไปในท านองเดียวกับภาคต้น (2.6-6-1) 
 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดให้อาจารย์น าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดยรวบรวมและรายงานผลตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-7-1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 ประมวลผลการสอนรายวิชา 
2.6-1-2 สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตประเมินอาจารย์ 
2.6-2-1 รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) 
2.6-2-2 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6-3-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) ของรายวิชาสัมมนา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ

รายวิชาปัญหาพิเศษ 
2.6-4-1 บันทึกข้อความเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต 
2.6-4-2 หนังสือตอบรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.6-4-3 บันทึกข้อความขอส่งนิสิตไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆ 
2.6-5-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
2.6-6-1 สรุปคะแนนผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-7-1 แบบรายงานการพัฒนาด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์โดยนิสิต 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย
ส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ ผู้ใช้
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยปรากฎอยู่ในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 (2.7-1-1) รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตของภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-1-
2 )  และ  รายงานวิ จั ยสถาบัน  เ รื่ อ ง  ความ พึงพอใจของนายจ้ า งที่ มี ต่ อบัณฑิต  คณะบริหารธุ รกิ จ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความคิดเห็นของนิสิตภาควิชาการเงินต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน (2.7-1-3) 
 

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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 คณะบริหารธุรกิจ ได้น าผลจากการส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของภาควิชาต่าง ๆ  (2.7-2-1) 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการสนับสนุนในด้านทรัพยากร เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ (2.7-3-1) 
นอกจากนี้ ยังใช้งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น การให้งบประมาณในการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน าผลมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตและการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป  (2.7-3-2) 
 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม
วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย  หรือที่ประชุมระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
เช่น มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ (2.7-4-1) การมอบหมายงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนานาชาติ (2.7-4-2) การประชุมระดับชาติต่างๆ 
(2.7-4-3) 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
 

  คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เช่น โครงการปฐมนิเทศ (2.7-5-1)  และโครงการท าบุญของนิสิตภาควิชาบัญชี (2.7-5-3) เป็นต้น และ
ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมรดน้ าด าหัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท าบุญตักบาตร วันปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-5-2) เป็นต้น 
 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ และมี
กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ (เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

 
7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการและเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ให้แก่คณาจารย์และนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมและ
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สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพ่ิมจ านวน
บทความที่เสนอลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (2.7-1-1) 

 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 

 
รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต
ของภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.7-1-3 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ 
2.7-2-1 สรุปการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของภาควิชาต่าง ๆ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-3-1 ภาพถ่ายห้องสมุดและห้องพักนิสิต 
2.7-3-2 บันทึกการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-4-1 มีระบบการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
2.7-4-2 เอกสารการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาการประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 
2.7-4-3 สรุปการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-5-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
2.7-5-2 ภาพถ่ายกิจกรรมรดน้ าด าหัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ท าบุญตักบาตร วันปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-5-3 โครงการท าบุญของนิสิตภาควิชาบัญชี 
2.7-7-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

 คณะบริหารธุรกิจได้มีการถ่ายทอดให้อาจารย์เข้มงวดเรื่องระเบียบการแต่งกายไว้ในแผนการสอน และมี
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน คือ การแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากป้ายประชาสัมพันธ์ตามภาควิชา และหน่วยงานย่อยในการติดต่อ ให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ โดยใช้ระเบียบ
ตามคู่มือวินัยนิสิต และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หน้าที่ 19-22 อย่างเคร่งครัด (2.8-1-1) (2.8-1-2) 
และ (2.8-1-3)  

 
2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 

ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงท่ัวถึงท้ังคณะ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการรณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างท่ัวถึง (2.8-2-1) 
 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

 คณะบริหารธุรกิจ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่หลากหลาย และส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น โดยการจัดโครงการประเภท CSR และการปฏิบัติธรรม ให้กับนิสิต ได้เข้าร่วม ได้แก่ 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายและ
การวางตัวของนักศึกษาตามวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับมารยาททางธุรกิจ ภาควิชาการตลาด  โครงการบัญชีเพ่ิม
รอยยิ้ม  โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และโครงการค่ายพัฒนาชนบท (2.8-3-1 ถึง 2.8-3-12) 
 

4. มีการประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้ และเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  
   

 คณะบริหารธุรกิจ มีผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้ 
และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ (2.8-4-1) (2.8-4-2) และ (2.8-4-3) 
 

5.  มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งนิสิตเข้ารับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีใบประกาศเกียรติบัตรของนางสาวณัฐสินี  อมรวิริยะกุล นิสิตสาขาวิชาการเงิน  มีการเสนอชื่อนิสิตเข้ารับโล่
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เกียรติคุณนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและแต่งกายได้ถูกต้องเหมาะสม ของนางสาวพันธ์พิตรา บุณยรัตพันธุ์  
นายกรชนกพัฒนวณิชย์กุล และการสนับสนุนนิสิตดีเด่นตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า (2.8-5-1) (2.8-5-2) (2.8-5-3) และ (2.8-5-4) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   
 
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 คู่มือวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.8-1-2 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หน้าที่ 19-22 
2.8-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.8-2-1 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการถ่ายทอดระเบียบว่าด้วยความประพฤติ ให้บุคลากรและ

นิสิตรับทราบ  
2.8-3-1 มีแผนงานพัฒนาจริยธรรม การสร้างจิตอาสา การพัฒนาจริยธรรมความรับผิดชอบที่มีต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
2.8-3-2 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.8-3-3 โครงการ KU-Cengage MCU CSR DAY ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  107 
 

2.8-3-4 โครงการ CSR กับบริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ณ วัดหนองชุมพล อ.เขาย้อย 
จ.เพชรบุรี  

2.8-3-5 การส่งนิสิตเข้าปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดเสถียรธรรมสถาน (ในรายวิชา การ
ก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี)  

2.8-3-6 โครงการรวมใจลุก ปลุกสันติภาพ  
2.8-3-7 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายและการวางตัวของนักศึกษาตามวัฒนธรรมไทยที่

สอดคล้องกับมารยาททางธุรกิจ ภาควิชาการตลาด  
2.8-3-8 เอกสารขออนุมัติโครงการต้นกล้าจิตอาสารวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
2.8-3-9 เอกสารขออนุมัติโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
2.8-3-10 เอกสารขออนุมัติโครงการค่ายบริหารธุรกิจพัฒนาชนบท ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 

ต.วังตะเคียน กิ่งอ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
2.8-3-11 เอกสารขออนุมัติโครงการมาเก็ตชาลิตี้  
2.8-3-12 เอกสารขออนุมัติโครงการ บัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม  
2.8-4-1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนิสิตตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการแต่งกายและการ

วางตัวของนิสิตตามวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับมารยาททางธุรกิจ  
2.8-4-2 รายงานการส ารวจการแต่งกายของนิสิต  
2.8-4-3 ผลสรุปโครงการต่างๆ เช่น โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา, โครงการบัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม, 

โครงการค่ายบริหารธุรกิจพัฒนาชนบท  
2.8-5-1 เอกสารเสนอชื่อนิสิตเข้ารับรางวัลของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และใบเกียรติบัตรยกย่อง

ว่ามีความประพฤติดีงาม ของนางสาวณัฐสินี  อมรวิริยะกุล 
2.8-5-2 เอกสารเสนอชื่อนิสิตเข้ารับโล่เกียรติคุณนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและแต่งกาย

ได้ถูกต้องเหมาะสม  
2.8-5-3 รางวัลการแต่งกายและการวางตัวของนิสิตตามวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับมารยาททางธุรกิจ 
2.8-5-4 เอกสารเสนอชื่อนิสิตดีเด่นตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต  

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซี่งมีคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้วางแผการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งมีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิต และศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และบอรด์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อมูล
การศึกษา ทุนการศึกษา การจัดหางาน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบ
และกลไกส่งเสริมกิจกรรมนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ การ
ส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
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พึงประสงค์  ทั้งนี้ได้มีการสนับสนุนให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันเป็นประจ า  
 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน (เต็ม 

5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต         4.67   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 6 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 5 6 6 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 3 3 4 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
    

1. มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต  

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่และวันพบผู้ปกครอง พิธีมอบเข็มผูกไท เพ่ือรับเป็น
นิสิตคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน (3.1-1-1) และยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก่นิสิต โดยการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-2) และมีหน่วยงาน 
ฝ่ายทะเบียนนิสิตท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การถอดถอนรายวิชา การ
ลงทะเบียนล่าช้าและอ่ืนๆ เกี่ยวกับด้านการเรียน (3.1-1-3) และมีหน่วยงานฝ่ายกิจการนิสิตท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับสวัสดิภาพนิสิต และการด ารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และการ
ขอทุนการศึกษา การสมัครงาน การฝึกงาน (3.1-1-4) 
 

2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน การฝึกงาน แหล่งงานที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 
โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (3.1-2-1) และ Facebook KBS ของคณะ
บริหารธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (3.1-2-2) มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ 
DIGITAL SING-NET (3.1-2-3)  และระบบการส่งข้อความ SMS แก่นิสิต (3.1-2.4)  การประชาสัมพันธ์บอร์ด
บริเวณ หน้าส านักงาน และบอร์ดชั้น 1 

  
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต 

 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิเช่น โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ธุรกิจ (3.1-3-1) มีการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล (3.1-3-2) ภาควิชา
การตลาด มีการจัดกิจกรรมมัชฉิมนิเทศ (3.1-3-3) ภาควิชาบัญชี มีการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
Accounting Festival (3.1-3-4) และในภาควิชาต่างๆ มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าฝึกงาน และหาประสบการณ์จาก
การท าวิจัยในชั้นเรียน (3.1-3-5) 
 

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 
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 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท าเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่า ผ่านเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ และเว็บไซต์ Facebook ของคณะบริหารธุรกิจ (3.1-4-1) และ (3.1-4-2) 
 

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการก่อตั้งสมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมปริญญาโท
ส าหรับผู้บริหาร ที่มีการจัดกิจกรรมรูปแบบวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร
กับศิษย์เก่าและมีการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (3.1-5-1) และ (3.1-5-3) และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตปัจจุบัน 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในด้านบริการให้
ค าปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต ตามกิจกรรมข้อ 1 – 3 (3.1-7-1) ตาม
ข้อ 1 ผลประเมินภาพรวมของบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.01  ข้อ 2 ผลประเมินภาพรวมบริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า มีค่าเฉลี่ย 4.02  ข้อ 3 ผลประเมินภาพรวมบริการ
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.91 
 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่
สนองควำมต้องกำรของนิสิต 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดท าแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพ่ือวัด
ความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ที่คณะบริหารธุรกิจ จัดบริการให้กับนิสิต อาทิเช่น การให้ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการ และการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.57  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.94  ด้านต าราหรือ
เอกสารประกอบการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.85  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น ห้องสมุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.71  ห้องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.37  ห้องเรียนของคณะ  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74  และด้านบริการทั่วไปของคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.25 เพ่ือน ามาปรับปรุงบริการ
ด้านต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและมหาบัณฑิตต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพบผู้ปกครอง ประจ าปี  
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-3 หน่วยงาน ฝ่ายทะเบียน รับค าร้อง และให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน  
3.1-1-4 หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนิสิต ให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับสวัสดิภาพนิสิต เรื่องทุนการศึกษา การสมัครงาน  
3.1-2-1 เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ “www.bus.ku.ac.th” ในการให้ข่าวสารแก่นิสิต 
3.1-2-2 เว็บไซต์ เฟสบุค “www.facebook.com/#!/KasetsartBusinessSchool” ในการให้ข่าวสาร

แก่นิสิต ตลอดเวลา  
3.1-2-3 มีระบบ DIGITAL SING-NET ในการน าเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ 

และประชาสัมพันธ์ตารางห้องเรียน  
3.1-2-4 มีระบบการส่งข้อความ SMS ข่าวสารแก่นิสิตและบุคลากร  
3.1-3-1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
3.1-3-2 ขอส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล รุ่นที่ 9  
3.1-3-3 โครงการมัชฉิมนิเทศนิสิต สาขาวิชาการตลาด  
3.1-3-4 การส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขัน กิจกรรม Accounting Festival  
3.1-3-5 มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานจากบริษัทต่างๆ และสนับสนุนให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

เก็บข้อมูลทางการตลาดในการเรียนนอกชั้นเรียน 
3.1-4-1 เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ “www.bus.ku.ac.th” ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศิษย์เก่า 
3.1-4-2 เว็บไซต์ เฟสบุค “www.facebook.com/#!/KasetsartBusinessSchool”                                  

ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศิษย์เก่า  
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3.1-5-1 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ” วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554  

3.1-5-2 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ” วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 

3.1-5-3 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “การจัดท างบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและตามรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” วันเสาร์ที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2555 

3.1-5-4 โครงการ Marketing Day ปี 2 การเสวนาและการแข่งขันความเป็นเลิศทางการตลาด  
3.1-6-1 แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ : มี

ระบบการจัดประเมินคุณภาพการใช้บริการให้ค าปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต  

3.1-7-1 แบบส ารวจความพึงพอใจในบริการที่คณะจัดให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต    
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน 
 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มีการก าหนดแผนด าเนินการประจ าปี
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมประจ าปีของสโมสรนิสิตและคณะ
บริหารธุรกิจ ร่วมกัน  (3.2-1-1) 
 

2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 
 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ ได้มีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิตและสโมสรนิสิต เป็นประจ าทุกปี โดยการจัดกิจกรรม สัมมนากิจการนิสิต เพ่ือก าหนดทิศทางพัฒนานิสิตและ
การจัดท าแผนงานกิจการนิสิต (3.2-2-1) และกิจกรรม สัมมนาสโมสรนิสิต เพ่ือก าหนดทิศทางของสโมสรนิสิตและ
ทบทวนบทบาทของผู้น า (3.2-2-2) และโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ จัดกิจกรรม แรกพบน้องใหม่นนทรี 
ซึ่งมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนประกันคุณภาพของโครงการฯ โดยมีนิสิตเข้าร่วม (3.2-2-3) (3.2-2-4) 

 
3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรโดยนิสิต 

อย่ำงน้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำงน้อย 2 ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

-  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 

-  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 

-  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
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-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 คณะบริหารธุรกิจ  สโมสรนิสิต และโครงการปริญญาตรีการบัญชี มีการจัดท าแผนกิจกรรมและได้

ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลายครบตามเกณฑ์ประเภทกิจกรรม ต่างๆ ครบทุกด้าน (3.2-3-1) 

ถึง (3.2-3-23)  และกิจกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาดูงาน

ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (3.2-3-24) ถึง (3.2-3-28) 

4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย และระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน  

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น การด าเนินงานโครงการ B.E.E CAMP (3.2-4-1)  และมีการสนับสนุนให้นิสิตผู้น ากิจกรรมเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น ากิจกรรมนิสิต เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกัน (3.2-4-2) และสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิด
โลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล (3.2-4-3) 
 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 
 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
เพ่ือหารือเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนิสิต และคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างเป็นประจ าทุกๆ เดือน (3.2-5-1) และสโมสรนิสิตได้มีการจัดท าผลสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมของสโมสร
นิสิตคณะบริหารธุรกิจ (3.2-5-2) 
 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าท่ีประชุมเพ่ือรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการหาข้อสรุปเพ่ือหาแนวทางแก้ไขตามดัชนี้ตัวชี้วัด เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยอาศัยเอกสารตาม (3.2-6-1) และรูปแบบการปรับปรุงในการด าเนินกิจการ
ในตัวขออนุมัติโครงการต่อไป (3.2-6-2)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 แผนด าเนินงานประจ าปีของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจ าปี 2554 
3.2-2-1 เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิต  
3.2-2-2 กิจกรรมสัมมนากิจการนิสิต ประจ าปี 2554 “ทิศทางพัฒนานิสิตและการจัดท าแผนงาน

กิจการนิสิต ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.2-2-3 กิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ  
3.2-2-4 โครงการแรกพบน้องใหม่นนทรี ประจ าปี 2554 

- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - 
3.2-3-1 เอกสารขออนุมัติโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  
3.2-3-2 เอกสารขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี 2554 
3.2-3-3 เอกสารขออนุมัติโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2554 
3.2-3-4 เอกสารขออนุมัติโครงการเชื่อมสัมพันธ์นิสิตคณะบริหารธุรกิจ  
3.2-3-5 เอกสารขออนุมัติโครงการฝึกอบรมผู้น ากิจกรรมนิสิตรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14  
3.2-3-6 เอกสารขออนุมัติโครงการสัมมนาผู้น านิสิตสาขาวิชาบัญชี  
3.2-3-7 เอกสารขออนุมัติโครงการนิทรรศการ งานสัมมนา และงานแข่งชันเชิงวิชาการ Business 

Week ครั้งที่ 13 
3.2-3-8 เอกสารขออนุมัติโครงการสัมมนาวิชาการความรู้ด้านการลงทุน  

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม - 
3.2-3-9 เอกสารขออนุมัติโครงการไหว้พระ ชมเมือง คุยเฟ่ืองเรืองตลาดน้ า  
3.2-3-10 เอกสารขออนุมัติโครงการท าบุญไหว้พระ สนับสนุนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-3-11 เอกสารขออนุมัติโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ  

- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม - 
3.2-3-12 เอกสารขออนุมัติโครงการต้นกล้าจิตอาสารวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
3.2-3-13 เอกสารขออนุมัติโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
3.2-3-14 เอกสารขออนุมัติโครงการค่ายบริหารธุรกิจพัฒนาชนบท ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านวังหัว

เรือ ต.วังตะเคียน กิ่งอ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
3.2-3-15 เอกสารขออนุมัติโครงการมาเก็ตชาลิตี้  
3.2-3-16 เอกสารขออนุมัติโครงการ บัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม  

- กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม (เพื่อสังคม) - 
3.2-3-17 เอกสารขออนุมัติโครงการเสริมสร้างส านึกรักธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ

ไทย ครั้งที่ 5 
3.2-3-18 เอกสารขออนุมัติโครงการบริหารรวมใจสู่สังคม ครั้งที่ 14  
3.2-3-19 เอกสารขออนุมัติโครงการค่ายบัญชีพัฒนาชนบท ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ต.

หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
3.2-3-20 เอกสารขออนุมัติโครงการค่ายการตลาดปันน้ าใจสู่ชนบท ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.

สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
3.2-3-21 เอกสารขออนุมัติโครงการ SIFE KU ต้องให้เราดูแล KBS&SIFE KU.CARE 

- กิจกรรมกีฬำและกำรส่งเสริมสุขภำพ - 
3.2-3-22 เอกสารขออนุมัติโครงการ มาเก็ตคัพ (กีฬา)  
3.2-3-23 เอกสารขออนุมัติโครงการ Acct Day Acct Night ครั้งที่ 4 

กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษำ 
3.2-3-24 โครงการ CSR “ม.เกษตรฯ อาสา CSR เพ่ือน้อง”  
3.2-3-25 โครงการศึกษาดูงาน ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในต่างประเทศ 
3.2-3-26 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
3.2-3-27 โครงการรับน้องใหม่ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
3.2-3-28 โครงการสัมมนาวิชาการ “กะเทาะเปลือกธุรกิจผ่าความคิด CEO”  
3.2-4-1 เอกสารขออนุมัติโครงการ B.E.E CAMP (ปันความรู้สู่น้อง)  
3.2-4-2 เอกสารสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพื่อความเป็นสากล  
3.2-4.3 เอกสารสนับสนุนผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผู้น ากิจกรรมนิสิต  
3.2-5.1 ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ และคณะบริหารธุรกิจ  
3.2-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 8 เม.ย. 54  
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 12 พ.ค. 54 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 17 มิ.ย. 54 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 22 ก.ค. 54 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 2 ก.ย. 54 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 ม.ค. 55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 ม.ค. 55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 27 ก.พ. 55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 19 มี.ค. 55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 26 เม.ย. 55 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 18 พ.ค. 55 

3.2-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต  (เอกสารชุดเดียวกับ 3.2-5.2) 
3.2-6.2 เอกสารขออนุมัติโครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุหัวข้อ  

“สิ่งที่ได้ปรับปรุงในการประเมินครั้งก่อน”  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ 
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 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี (3.3-1-1) และได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-2) 

 
2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1) และได้ด าเนินการแจ้ง
บันทึกข้อความเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านให้ปฏิบัติงานตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-2) และเครื่องมือที่ใช้ใน
การให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-3) 
 

3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำนิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

 

 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ประกอบด้วย
ตัวแทนภาควิชา (3.3-3-1) 
 

4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำทุกปี 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในก าหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดระบบการประเมิน (3.3-4-1) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 2 ข้อ 4 ข้อ 2.00 4.00 3 ข้อ บรรลุ 3 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 2 ข้อ 4 ข้อ 2.00 4.00 3 ข้อ บรรลุ 3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-2 บันทึกส่งคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 
3.3-4-1 แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  คณะบริหารธุรกิจ  มีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ท าหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข แนวทางการบริหารงานวิจัย บริหาร ก ากับ จัดท าระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของคณะฯ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ ให้ความส าคัญกับการวิจัย
มาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2554 มีอาจารย์ประจ าของคณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัย ถึง 
419,127.56 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (75,000 บาท/คน/ปี) และคณะฯ มีการจัดสรรทุน
สนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่/ตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย อีกทั้งยังสนับสนุนให้คณาจารย์
เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติและสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้           4.67   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 5 7 6 4.00  ไม่พบข้อ 

7 
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4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 6 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

สัดส่วน 80,000 80,000 33,111,077 419,127.56 5.00   
79   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  121 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของคณะ 

และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 

1.1 คณะบริหารธุรกิจมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนของคณาจารย์จากทุกภาควิชาโดยท าหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข แนวทางการบริหารงานวิจัย 
บริหาร ก ากับ จัดท าระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
และน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของคณาจารย์จาก
ทุกภาควิชาโดยท าหน้าที่ อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนวิจัย  การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (4.1-1-1) 
 1.2 คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดท าแผนงานด้านการวิจัย โดยใช้กลไกการประชุมในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของคณะฯ และมีการจัดท าขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจาย์ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและการขอรับทุนสนับสนุน
การเขียนต ารา (4.1-1-2) และ (4.1-1-3) 
 
 มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.1 คณะบริหารธุรกิจสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฟังสัมมนาและน าเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเข้าร่วมการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 
2 “Bangkok International Forum on Indigenous Management Practice (BIFIMP)” และสัมมนาเชิง
วิชาการรุ่น 14 “ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community” (4.1-2-1) อีกทั้งส่งเสริมให้
นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (4.1-2-2) 
  2.2 คณะบริหารธุรกิจสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลการวิจัยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

(4.1-2-3) 

2. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 3.1 คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยโดยการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การวิจัย และสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดย
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (4.1-3-1) 
 3.2 คณะบริหารธุรกิจ มีการสนับสนุนทุนให้อาจารย์ร่วมท างานวิจัยกับนักวิจัยชั้นน าในต่างประเทศที่ 
The OHio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-3-2) 
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 3.3 คณะบริหารธุรกิจ มีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัยให้กับคณาจารย์
โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของคณะฯ (www.bus.ku.ac.th)  (4.1-3-3) 

 
3. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

3.1 คณะบริหารธุรกิจ มีกลไกการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์โดยมีการ
จัดท าขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจาย์ด้านการวิจัยของ
คณะบริหารธุรกิจและการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนต ารา (4.1-4-1)  

3.2 คณะบริหารธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยให้กับคณาจารย์โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซด์
ของคณะฯ (www.bus.ku.ac.th) (4.1-4-2) 

 
 5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 

   - ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน 
     กำรวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ  
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
  ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด 
  ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 - มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 5.1 คณะบริหารธุรกิจมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์โดยมีการจัดท า
ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจาย์ด้านการวิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจและการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนต ารา (4.1-5-1) โดยมีคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ ท า
หน้าที่ อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนวิจัย  การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-5-2) 
 5.2 คณะบริหารธุรกิจมีการสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และเข้าร่วมการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Bangkok International Forum on Indigenous Management 
Practice (BIFIMP)” และสัมมนาเชิงวิชาการรุ่น 14 “ASEAN Management Paradigm towards ASEAN 
Community” (4.1-5-3) 
 5.3 คณะบริหารธุรกิจมีสนับสนุนศาสตราจารย์รับเชิญในการให้ความรู้ ในการเตรียมการและเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (4.1-5.4) และสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมท างานวิจัยกับ
นักวิจัย ที่ The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-5-5) 
 5.4 คณะบริหารธุรกิจมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ในการสนับสนุนแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลการวิจัย  (4.1-5-6) 
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 5.5 คณะบริหารธุรกิจ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผ่านทางวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ
ประยุกต์และ International Journal of Business Development and Research (IJBDR) (4.1-5-7) และ การ
ประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Bangkok 
International Forum on Indigenous Management Practice (BIFIMP)” และสัมมนาเชิงวิชาการรุ่น 14 
“ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community”  (4.1-5-3) 
 5.6 มีการเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา ข้อมูลด้านระบบกลไกของคณะในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์  ข้อมูลขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจาย์
ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนต ารา และข้อมูลด้านจรรยาบรรณนักวิจัย
ผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ (www.bus.ku.ac.th) (4.1-5-8) (4.1-5-9) 
 
 

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลในการส่งเสริมสนับสนุนทุนการท าวิจัยโดยให้คณาจารย์สรุปผลการ
ด าเนินงานวิจัยพร้อมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัยและสรุปการจัดประชุมวิชาการ (4.1-6-1) (4.1-6-2) 
 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 

 คณะบริหารธุรกิจน าผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
แผนการด าเนินการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ โดยการจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและการบริหารและ
จัดการภายใต้หัวข้อ “การบันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์บันทึก
ฐานข้อมูลงานวิจัยลงในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-7.1) (4.1-7.2) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 ค าสั่งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย 51/2554 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555 
ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 3/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจ 
ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 24/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ 

4.1-1-2 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ  

4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย และรายงานคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ 
4.1-2-1 การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การจัดประชุมนานาชาติ 

ครั้งที่ 2 “Bangkok International Forum on Indigenous Management Practice 
(BIFIMP)” และสัมมนาเชิงวิชาการรุ่น 14 “ASEAN Management Paradigm towards 
ASEAN Community” 

4.1-2-2 ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ 
4.1-2-3 ประมวลการสอนที่มีการน าวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
4.1-3-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ  
4.1-3-2 เอกสารสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติโครงการวิจัยที่ The Ohio State University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4.1-3-3 เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.1-4-1 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์

ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
4.1-4-2 เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.1-5-1 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์

ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
4.1-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย และรายงานคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-5-3 

 
การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การจัดประชุมนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 “Bangkok International Forum on Indigenous Management Practice 
(BIFIMP)” และสัมมนาเชิงวิชาการรุ่น 14 “ASEAN Management Paradigm towards 
ASEAN Community” 

4.1-5-4 โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย
และการบริหาร 

4.1-5-5 เอกสารสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติโครงการวิจัยที่ The Ohio State University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.1-5.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ 
4.1-5-7 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์และ International Journal of Business 

Development and Research (IJBDR) 
4.1-5-8 เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.1-5-9 โครงการวิจัยคณะบริหารธุรกิจ 
4.1-6-1 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1-6-2 สรุปและประเมินผลของโครงการประชุมวิชาการต่างๆ 
4.1-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ

กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการวิจัย ท าหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการบริหาร
งานวิจัย บริหาร ก ากับ จัดท าระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ ท าหน้าที่ อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายการ
สนับสนุนทุนวิจัย  การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (4.2-1-1) 
(4.2-1-2) (4.2-1-3) (4.2-1-4)  
 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการวิจัยในการก าหนดระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และเผยแพร่ความรู้
ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น (4.2-2-1) (4.2-2-2) 
 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย การจัดประชุมวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ ทางจุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์(4.2-3-1)และเว็บไซต์คณะฯ (www.bus.ku.ac.th (4.2-3-2) 
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4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีกลไกลส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงกับหน่วยงาน
ภายนอก และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้น าผลงานไปใช้จริง (4.2-4-1) 
(4.2-4-2) 

 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  

และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีคณะกรรมการวิจัยท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออาจารย์และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย (4.2-5-1) และมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบข้อมูล ระเบียบว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545 (4.2-
5-2) 
 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

คณะบริหารธุรกิจมีคณะกรรมการวิจัยท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรให้แก่อาจารย์ (4.2-6-1) 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-1 ค าสั่งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย 51/2554, ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555,

ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 3/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 24/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะ
บริหารธุรกิจ 

4.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย และรายงานคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ 
4.2-1-3 ข้อมูลบุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.2-1-4 ผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555 
4.2-2-2 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์

ด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
4.2-3-1 หลักฐานการเผยแพร่ผลการจัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ 
4.2-3-2 เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.2-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555 
4.2-4-2 เอกสารรับรองการน างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
4.2-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555 
4.2-5-2 เวบไซต์คณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.2-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 4/2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  80,000 บาท/คน 

http://www.bus.ku.ac.th/
http://www.bus.ku.ac.th/
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รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 470,000 บาท และ
ภายนอก จ านวน 32,641,077 บาท รวมทั้งหมด 33,111,077 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 78 คน 
ลาศึกษาต่อ 6 คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 คน ลาศึกษาต่อ - คน รวมอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 79 คน 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

   =  
79

33,111,077 

    
=  419,127.56 บาท/คน  

คะแนนที่ได้ =  5
75,000

419,127.56
   =   27.94 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 23,272,250 327,778.17 33,111,077 419,127.56 5.00 5.00 80,000

บาท/คน 
บรรลุ 80,000

บาท/คน 71 79 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 23,272,250 327,778.17 33,111,077 419,127.56 5.00 5.00 80,000

บาท/คน 
บรรลุ 80,000

บาท/คน 71 79 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกจากสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้ 4.50   
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5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 5 4 4.00 ไม่พบข้อ 5  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมำยเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีบุคลากรของคณะฯ ได้
ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยมีการด าเนินงานตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมนั้น คณะบริหารธุรกิจได้เข้าสู่
ระบบและกลไกของส านักบริการวิชา โดยใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่า
ด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 (5.1-1-1)และได้ด าเนินตามขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ (5.1-1-2)  
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน และมีการก าหนดกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถใช้ความรู้เป็นฐานตามประเด็นของ
แผนยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554-2557 ) ของคณะบริหารธุรกิจ (5.1-1-3) หลังจากนั้นมีการแปลง
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เป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2554 คณะบริหารธุรกิจ (5.1-1-4 )  และน าสู่แผนการด าเนินงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55) หลักฐาน (5.1-1-5) 
 ในการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามหลักเกณฑ์และแผนที่ก าหนดนั้น คณะบริหารธุรกิจ
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ (5.1-1-6) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
ก าหนดให้มีการวางแผน มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการและ
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-1-7) 
 
 
 
 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน  
 

คณะบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารย์
จากทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ (In Houre) ซึ่งมีแบบ มก.พว. 01 ขออนุมัตืด าเนิน
โครงการพัฒนาววิชาการ (5.1-2-1) จ านวนโครงการหน่วยงานโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ให้บริการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งสิ้น 32 โครงการ (5.1-2-2) คณะบริหารธุรกิจมีการก าหนดแนวทางให้บริการวิชาการที่
เปิดโอกาสให้กับนิสิตได้มีส่วนร่วมในการท าโครงการ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการโครงการ SIFE Thailand ซึ่ง SIFE 
เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไร จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีในหลายประเทศทั่วโลก โดยจะน าความรู้
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศไทย ตัวอย่างเช่น SIFE KU ด าเนินการโครงการ “ต้องให้เรา
ดูแล : KBS & SIFE KU.CARE” 2011 ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 
มิถุนายน พ.ศ.  2554 โดยมีนายภัทรภูมิ สุดประเสริฐ ประธานโครงการชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
SIFE KU  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  1. ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด 2. ดร.เอกอนงค์  
ตั้งฤกษ์วราสกุล ภาควิชาการจัดการ 3. ดร.ธงชัย ศรีวัฒนา ภาควิชาการตลาด และ 4. ดร.สุจิณณา  กรรณสูต     
ผช.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการ 3 โครงการ ได้แก่            
1. โครงการมีดอรัญญิก หมู่บ้านสาไร 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ช่วยเหลือราษฎร
ประสบอุทกภัย 3. โครงการสิ่งแวดล้อม อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
สายที่ 2 วันที่ 27-29 ก.ค. 54 ณ มหาวิยาลัยมหิดล (5.1-2-3) 

นอกจากนั้นภาควิชาการตลาดได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขัน Scoopy I  “Marketing 
Plan Contest” project 4  (5.1-2-4) จัดโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด ซึ่งมีนิสิตทีม แซ่บ สปี๊ดส์ (Zab Speedz) 
ประกอบด้วยนิสิตภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 4 คน และภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีระยะเวลาการด าเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 2555 โดยมีดร.ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท หลังจากนั้นคณะฯร่วมกับภาควิชาสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิต
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พัฒนาศักยภาพเข้าร่วมแข่งขันแผนการตลาด น าเสนอ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) แผนการตลาด “บ้านน้ าเชี่ยว ไม่เที่ยวไม่ได้แล้ว” มีวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ
และวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้จัดขึ้น มี Theme ที่ว่า “งอบสวย รวยทรัพยากร เรืองรองหาดทรายด า งามล้ า
วัฒนธรรมท้องถิ่น” ภายในแผนงานมีการจัดท า แผนการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) ที่ช่วยส่งเสริม แคมเปญรัก
บ้านเกิด รักบ้านน้ าเชี่ยว, Namchieo Green Camp, สุขสันต์วันสบายมาบ้านน้ าเชี่ยว, เที่ยวกันมันส์ยกแก๊งส์ และ
Unseen Three Days ของแผนการตลาด “บ้านน้ าเชี่ยว ไม่เที่ยวไม่ได้แล้ว” (5.2-2-5) โดยการน าเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดมาใช้ร่วมกับ กลยุทธ์ 8P’s Development ให้แผนงานงานมีความส าบูรณ์แบบ ซึ่งแผนการตลาดนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ (เยาวชน) สาขาแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างยั่ยืน (5.2-2-6)  แผนการตลาด “อัมพวากับหิ่งห้อย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และแผนการตลาด 
หนองควายลมหายใจที่ยังมีชีวิต ได้รับรางชมเชย 

 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารย์
จากทั้งหมด 5 ภาควิชา ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ (In Houre) ซึ่งมีแบบ มก.พว. 01 ขออนุมัตืด าเนิน
โครงการพัฒนาววิชาการ (5.1-2-1) จ านวนโครงการหน่วยงานโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ให้บริการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งสิ้น 32 โครงการ (5.1-2-2) คณะบริหารธุรกิจมีการก าหนดแนวทางให้บริการวิชาการที่
เปิดโอกาสให้กับนิสิตได้มีส่วนร่วมในการท าโครงการ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการโครงการ SIFE Thailand ซึ่ง SIFE 
เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีในหลายประเทศทั่วโลก โดยจะน าความรู้
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศไทย ตัวอย่างเช่น SIFE KU ด าเนินการโครงการ “ต้องให้เรา
ดูแล : KBS & SIFE KU.CARE” 2011 ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 
มิถุนายน พ.ศ.  2554 โดยมีนายภัทรภูมิ สุดประเสริฐ ประธานโครงการชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
SIFE KU  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  1. ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด 2. ดร.เอกอนงค์  
ตั้งฤกษ์วราสกุล ภาควิชาการจัดการ 3. ดร.ธงชัย ศรีวัฒนา ภาควิชาการตลาด และ 4. ดร.สุจิณณา  กรรณสูต     
ผช.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการ 3 โครงการ ได้แก่            
1. โครงการมีดอรัญญิก หมู่บ้านสาไร 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ช่วยเหลือราษฎร
ประสบอุทกภัย 3. โครงการสิ่งแวดล้อม อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
สายที่ 2 วันที่ 27-29 ก.ค. 54 ณ มหาวิยาลัยมหิดล (5.1-2-3) 

นอกจากนั้นภาควิชาการตลาดได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขัน Scoopy I  “Marketing 
Plan Contest” project 4  (5.1-2-4) จัดโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด ซึ่งมีนิสิตทีม แซ่บ สปี๊ดส์ (Zab Speedz) 
ประกอบด้วยนิสิตภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 4 คน และภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีระยะเวลาการด าเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 2555 โดยมีดร.ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัล
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รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท หลังจากนั้นคณะฯร่วมกับภาควิชาสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิต
พัฒนาศักยภาพเข้าร่วมแข่งขันแผนการตลาด น าเสนอ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) แผนการตลาด “บ้านน้ าเชี่ยว ไม่เที่ยวไม่ได้แล้ว” มีวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ
และวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้จัดขึ้น มี Theme ที่ว่า “งอบสวย รวยทรัพยากร เรืองรองหาดทรายด า งามล้ า
วัฒนธรรมท้องถิ่น” ภายในแผนงานมีการจัดท า แผนการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) ที่ช่วยส่งเสริม แคมเปญรัก
บ้านเกิด รักบ้านน้ าเชี่ยว, Namchieo Green Camp, สุขสันต์วันสบายมาบ้านน้ าเชี่ยว, เที่ยวกันมันส์ยกแก๊งส์ และ
Unseen Three Days ของแผนการตลาด “บ้านน้ าเชี่ยว ไม่เที่ยวไม่ได้แล้ว” (5.2-2-5) โดยการน าเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดมาใช้ร่วมกับ กลยุทธ์ 8P’s Development ให้แผนงานงานมีความส าบูรณ์แบบ ซึ่งแผนการตลาดนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ (เยาวชน) สาขาแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างยั่ยืน (5.2-2-6)  แผนการตลาด “อัมพวากับหิ่งห้อย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และแผนการตลาด 
หนองควายลมหายใจที่ยังมีชีวิต ได้รับรางชมเชย 

 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร

สอนและกำรวิจัย 

คณะบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการวิจัย (5.1-4-1) และคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-4-2) คอยก ากับ  
ดูแล ติดตาม ดูแลให้การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประเมินความส าเร็จของการให้บริการวิชาการทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (5.1-4-3)  

คณะบริหารธุรกิจมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินการให้บริการวิชาการของคณะ 
และการน าผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (5.1-4-4) มาบรูณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
ตัวอย่างเช่น 

 งานวิจัยโครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ บูรณาการ

กับ วิชาการ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  รหัสวิชา 130432  

 งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนกับมูลค่าของกิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100 บูรณาการกับ วิชาการ

ก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ รหัสวิชา 130331 

 งานวิจัยเรื่อง ภิบาลจะช่วยยกระดับผลการด าเนินงานของกิจการได้จริงหรือ? : กรณีศึกษาบริษัทจด

ทะเบียนหมวดอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บูรณาการกับวิชา การ

บัญชีขั้นต้น รหัสวิชา 130111 
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 โครงการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการรับช าระค่าไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ  ณ 

จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง บูรณาการกับวิชา การจัดการการส่งออกและน าเข้า รหัสวิชา 

134211 

 โครงการออกแบบแผนการสื่อสารแบบประสมประสานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2554 บูรณาการ

กับวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รหัสวิชา 113451 

 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมพัฒนาระบบ VMI โครงการยาก าพร้าและกลุ่มยา Antidote บูรณา

การกับวิชา สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รหัสวิชา 132338 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

 

 นอกจากการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการ ตามข้อ 4 แล้ว คณะบริหารธุรกิจมีการน าผลการประเมิน
และปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอแนะ ดังตัวอย่างเช่น  สารสนเทศที่ได้มาใช้ในการก าหนดนโยบาย แนวทาง และรูปแบบการให้บริการ 
วิชาการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บรรลุเป้าหมายของคณะฯ โดยการจัดโครงการอบรมวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย
และการบริหารและจัดการภายใต้หัวข้อ “การบันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
คณาจารย์บันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยลงในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมี
การเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการให้กับอาจารย์ในคณะฯ ได้รับทราบผ่านทาง Website ของคณะบริหารธุรกิจ 
(5.1-5-1) (5-1-5-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 
พ.ศ. 2551 

5.1-1-2 ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มก. 
5.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554 – 2557 ) ของคณะบริหารธุรกิจ 
5.1-1-4 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 คณะบริหารธุรกิจ 
5.1-1-5 แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2554 คณะบริหารธุรกิจ 
5.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจ 
5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 
5.1-2-1 แบบ มก. พว. 01 ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.1-2-2 รายชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
5.1-2-3 โครงการ “ต้องให้เราดูแล : KBS & SIFE KU.CARE” 2011 
5.1.2-4 “Marketing Plan Contest” project 4 ของทีม แซ่บ สปี๊ดส์ (Zab Speedz) 
5.1.2-5 แผนการตลาด “บ้านน้ าเชี่ยว ไม่เท่ียวไม่ได้แล้ว” และเกียรติบัตรรับรอง 
5.1-2-6 เกียรติบัตร รางวัลแห่งความคิดและจิตใจของคนท างานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5.1-3-1 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ และแนวทางปฏิบัติการขอรับรับทุนพัฒนาคณาจารย์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
5.1-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” 
5.1-3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมและการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ

การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
5.1-3-4 รายชื่อคณาจารย์และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
5.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
5.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1-4-3 รายงานการประชุม และ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ 

5.1-4-4 แบบรายงานผลการน าผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  
5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
5.1-5-2 โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย

และการบริหารและจัดการภายใต้หัวข้อ “การบันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการประกัน
คุณภาพ” 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ

ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 
 

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมทั้งหน่วยงานวิชาชีพ โดยด าเนินการส่งแบบส ารวจความต้องการงานบริการวิชาการแก่สังคม (5.2-1-1) จ านวน 
11 หน่วยงาน ได้รับการตอบกลับมาจ านวน 4 หน่วยงาน (5.2-1-2) ได้แก่  
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 Learning & Development Department 
DHL Supply Chain (Thailand)  
209 K.Tower A, 12th Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke) Klongtoey-Nua, 
Wattana Bangkok 10110, Thailand 
ประเภทธุรกิจ ขนส่ง 

 กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

ประเภทธุรกิจ  

 บริษัท ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผู้อ านวยการกองบริหารความเสี่ยง 

999 ถนนก าแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ประเภทธุรกิจ บริการ 

 บริษัท เด้มโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ผช.ผจก. ฝ่ายก่อสร้างพลังงานทดแมน 1 

59 ม.1 ต.สวนพริกไทย  ปทุมธานี 
  ประเภทธุรกิจ  พลังงาน 
 
2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย ระหว่างบุคคลกับหน่วยงานลักษณะความร่วมมือ บริการด้านวิจัย ด้าน
ฝึกอบรม และงานด้านที่ปรึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตามรายชื่อหน่วยงานดังนี้ (5.2-2-1) 

 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ 

1. โครงการส ารวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์
และรูปแบบธุรกิจของบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานบริการด้านวิจัย 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทาง
การรับช าระคา่ไฟฟา้ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ 
จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง งานบริการด้านวิจัย 
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3. โครงการพัฒนาวชิาการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับกลาง 

สถาบนักรมพระจันทบุรี, ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์

งานบริการด้านฝึกอบรม 

4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลกัสูตรการบริหารท่า
อากาศยาน รุน่ที่ 1 

การท่าอาการศยานแห่งประเทศไทย งานบริการด้านฝึกอบรม 

5. โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานบริการด้านวิจัย 

6. โครงการพัฒนาวชิาการ “Executive 
Development Program, the 5th intake” 

บริษัท DHL จ ากัด งานบริการด้านฝึกอบรม 

 
 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ 

7. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบ VMI ยา
ก าพร้าและกลุ่มยา Antidote 

องค์การเภสัชกรรม งานดา้นบริการ 
การพัฒนา 

8. โครงการด าเนินการจัดท าสื่อสารการตลาดและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการ
ปรับปรุงพฒันาและจัดท าแผนพฒันาธุรกิจและ
การตลาดของการทางพิเศษแห่งประเทศ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานทีป่รึกษา 

9. โครงการขยายผลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
อาหารของอาเซียน 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าและ
อาหารแห่งชาต ิ

งานทีป่รึกษา 

10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อ
เสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

งานทีป่รึกษา 

11. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาทีด่ิน
ของ บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) อ.วังจนัทร ์ 
จ.ระยอง 

บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) งานทีป่รึกษา 
บริการให้ค าปรึกษา 

12. โครงการส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานของ
ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

งานบริการด้านวิจัย 

13. โครงการวิจัยเชิงส ารวจ”ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรราย
ภาคและรายพืน้ที่ส าหรับผูบ้ริหาร” 

บริษัท HR Expertise Co.,Ltd. งานบริการด้านวิจัย 

14. โครงการพัฒนาวชิาการ “หลักสูตรความรู้เบื้องตน้ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการ งานบริการด้านฝึกอบรม 
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เก่ียวกับตลาดทนุและการวางแผนทางการเงิน ประกอบวิชาชีพ การเงิน 
15. หลักสูตรใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน ผู้ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพ 
งานบริการด้านฝึกอบรม 

16. โครงการพัฒนาวชิาการ”หลักสูตร Wealth 
Management@BBL ส าหรับสายลูกค้านครหลวง 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ งานบริการด้านฝึกอบรม 

17. โครงการพัฒนาวชิาการ “หลักสูตรการวางแผน
การเงิน (Certified Financial Planning 
Program) ประจ าป ี2554 

ธนาคารกรุงไทย งานบริการด้านฝึกอบรม 

18. โครงการฝึกอบรมวิชาให้ความรู้การประมาณการ
รายได้ภาษีสรรพสามติร รายภาคและรายพื้นที่ 
ส าหรับผูบ้ริหาร  รุ่นที่ 1-2 

บริษัท HR Expertise Co.,Ltd. งานบริการด้านฝึกอบรม 

19. โครงการพัฒนาผูบ้ริหาร เกษตร มินิ ไฟแนน
เซียลบิสซิเนส แมนเนจเมนท ์

นักบริหาร เจ้าของธุรกิจ ทายาท
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป 

งานบริการด้านฝึกอบรม 

 
 
 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ 

20. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

งานทีป่รึกษา 

21. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

งานทีป่รึกษา 

22. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
เพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย 

ส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

งานทีป่รึกษา 

23. โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางด าเนนิการ
ภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลแก้วน าแสงตามเสน้ทาง
รถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในป ี2554  

การรถไฟแห่งประเทศไทย  งานดา้นบริการ 

 24. โครงการบริหารจัดการทรพัยากรน้ าเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม(ส.ป.ก.) 

งานทีป่รึกษา 

 25. โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตร  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

งานทีป่รึกษา 

26. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ งานทีป่รึกษา         
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พัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรม บริการให้ค าปรึกษา 

27. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปที่
ไม่ใช่นักบญัช ี

งานบริการด้านฝึกอบรม 

28. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี 
     รุ่น 2 

ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปที่
ไม่ใช่นักบญัช ี

งานบริการด้านฝึกอบรม 

29. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี 
“เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ” 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญช ี
และผู้สนใจทั่วไป 

งานบริการด้านฝึกอบรม 

30. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลประจ าปี 
2553 ของโครงการสนับสนนุการปรับปรุง/ฟืน้ฟู
สภาพเครื่องจักรแก่ SMEs  (Machine Fund) 
ปี 2550 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

งานทีป่รึกษา 

31. โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานบริการด้านวิจัย 

32. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ส านักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 

งานบริการด้านฝึกอบรม 

 
 
3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (5.2-3-1) โดยภาควิชาบัญชีเปิด
โครงการอบรมความรู้ทางการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs)” ซึ่งจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีที่มาของผลการศึกษา: วาสนา (2553) การจัดท างบกระแสเงินสด 
การน าเสนอรายงานกระแสเงินสด และผลกระทบของทางเลือกในการจ าแนกดอกเบี้ยจ่ายในงบกระแสเงินสดต่อ
การวิเคราะห์อัตส่วนต่อการวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสด  (5.2-3-2) 

 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 

 คณะบริหารธุรกิจโดยคณะกรรมการบริการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย น าผลการประเมินการ
ให้บริการวิชาการในรอบปีมาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา การให้บริการวิชาการ ขั้นตอนและ
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หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการส าหรับคณาจารย์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงงาน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ของคณะในปีต่อไป (5.2-4-1) 

 
 
5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและภ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดเสาวนา ตัวอย่างเช่น 

 จุลสาร  Fhasai  Digest และ Fhasai  Digest International  จ านวน 2,000 ฉบับ เผยแพร่

ให้กับหน่วยงานภายใน รวมถึงนิสิตทุกระดับระดับ  และหน่วยงานภายนอกทุกวิทยาเขต สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” จ านวนผู้เข้าอบรม 80 คน 

ให้กับบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร

คณะบริหารธุรกิจ 

 การน าเสนอผลงานวิจัย 132491 Basic Research Methods in Business ผ่านทาง  UTUBE 

 BIFIMP Confernce 2 nd Bangkok Internation Forum on Indigenous Management 

Practices 28-31 August 2011, Kasetsart University, Bangkok, Thailand  

 Ex-MBA-KU จัดสัมมนายอดเยี่ยมหรือย่ าแย่ วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 14 มีนาคม 2555 

 การสัมมนา หัวข้อ การบริหารธุรกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง... จุดเปลี่ยนประเทศไทย  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน BOI Fair 2011 สถานที่ ณ ห้อง Sapphire 3 Hall 9 Impact เมืองทอง

ธานี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าวารสารวิชาการ  “เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์” (Kasetsart Applied  
Business Journal; NBS Journal) and International Journal of Business Development and Research 
(IJBDR) และหนังสือแนะน าคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการปรับข้อมูลทุก 2-3 ปี   

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 แบบส ารวจความต้องการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
5.2-1-2 การตอบรับของหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน 
5.2-2-1 รายชื่อหน่วยงานสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ 
5.2-2-2 แบบขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการ มก.พว.01 (อ้างใน 5.1-2-1) 
5.2-3-1 สรุปผลการประเมิน 
5.2-3-2 เอกสารการสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2554”  
5.2-3-3 ที่มาของผลการศึกษา:วาสนา (2553) “การจัดท างบกระแสเงินสด การน าเสนอรายงานการ

กระแสเงินสด และผลกระทบของทางเลือกในการจ าแนกดอกเบี้ยเบี้ยจ่ายในงบกระแสเงิน
สดต่อการวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสด 

5.2-3-4 ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการอบรมความรู้ทางการบัญชีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.2-5-1 จุลสาร  Fahsai  Digest และ Fahsai  Digest International 
5.2-5-2 ระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชา เปิดวิชาบังคับ วิชาปัญหาพิเศษ (Special Problem)    

รหัสวิชา 134498 
5.2-5-3 น าเสนอผลงานวิจัย 132491 Basic Research Methods in Business  

 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1 ข้อ  2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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5.2-5-4 Ex-MBA-KU จัดสัมมนายอดเยี่ยมหรือย่ าแย่ วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 14 มีนาคม 2555 

5.2-5-5 ระดับบัณฑิตศึกษาทุกโครงการ เปิดวิชาบังคับ สัมมนา เช่น โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง ฝีมือ คู่ ฮวงจุ้ย SMEs รวยอย่างยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้อง
แกรนด์บอนรูม โรงแรมศรีอู้ทองแกรนด์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

5.2-5-6 โครงการ ม.เกษตรฯ อาสา CSR เพ่ือน้อง “งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังน้ าท่วม โรงเรียนบ้าน
นราภิรมย์ จ.ปทุมธานี และโรงเรียนวัดเวฬุวราราม จ.ปทุมธานี 

5.2-5-7 BIFIMP Confernce 2 nd Bangkok Internation Forum on Indigenous Management 
Practices 28-31 August 2011, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 

5.2-5-8 สูจิบัตร งานสัมมนาวิชาการ   การบริหารธุรกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง... จุดเปลี่ยน
ประเทศไทย งาน BOI Fair 2011 สถานที่ ห้อง Sapphire 3 Hall 9 Impact เมืองทอง 

5.2-5-9 Website : bus.ku.ac.th  
 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้   4.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5  5 4 4.00  ไม่พบข้อ 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  145 
 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(6.1-1.1) และด าเนินการตามที่ก าหนด โดยก าหนดเป็นโครงการต่างๆ ตามวาระ และมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินงาน (6.1-1-2) (6.1-1-3) (6.1-1-4) (6.1-1.5) (6.1-1-6) และ (6.1-1-7) และเมื่อด าเนิน
โครงการแล้ว มีการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการตามที่ก าหนดไว้ (6.1-1-8) (6.1-1-9) 
(6.1-1-10) (6.1-1-11) และ (6.1-1-12)  
 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม
นิสิต 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตในลักษณะให้นิสิต
จัดกิจกรรมไหว้ครูประจ าปี 2554 (6.1-2-1) โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาของสโมสรนิสิต (6.1-2-2) โครงการไหว้
พระท าบุญสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2555 และกิจกรรมพานิสิตเข้าปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม 
เสถียรธรรมสถาน (6.1-2-3) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท าบุญสโมสรนิสิต (6.1-2-4) อาจารย์ภาควิชา
การตลาด อาจารย์ณัฐกัณย์ ชินนรานันทน์ เจ้าของวิชา 01134211 วิชาหลักการตลาด ท ากิจกรรมพานิสิตไปไหว้
พระ 9 วัด ชื่อโครงการไหว้พระ ชมเมือง คุยเฟ่ืองเรื่องตลาดน้ า (6.1-2-5) และภาควิชาบัญชี ได้จัดกิจกรรมบัญชี
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เพ่ิมรอยยิ้ม (6.1-2-6) โดยพานิสิตไปปลูกป่าชายเลน เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตมีจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 
  

3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านระบบ
ประชาสัมพันธ์คือ ทางเว็ปไซด์คณะบริหารธุรกิจ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทีวีประชาสัมพันธ์ (6.1-3-1) 
 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ                  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนิสิต โดยมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (6.1-4-1) 
 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ              
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนหลังจากการประเมิน (6.1-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  147 
 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-2 ค าสั่งที่ 109/2553 และ ค าสั่งที่ 7/2555  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-3 ค าสั่งที่ 88/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม ่2555 
6.1-1-4 ค าสั่งที่ 86/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานท าบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ 
6.1-1-5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
6.1-1-6 ค าสั่งที่ 59/2554 ค าสั่งต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554 
6.1-1-7 โครงการบริหารร่วมใจแต่งผ้าไทยวันพุธ 
6.1-1-8 แบบประเมินโครงการวันปีใหม่ 
6.1-1-9 แบบประเมินโครงการท าบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ 
6.1-1-10 แบบประเมินโครงการงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
6.1-1-11 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554    

“ด้วยรักและผูกพัน” 
6.1-1-12 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเดินทางโครงการไหว้พระท าบุญสนับสนุนวัฒนธรรม 
6.1-2-1 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปี 2554, ภาพถ่ายกิจกรรมไว้ครู ประจ าปี 2554 
6.1-2-2 โครงการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาของสโมสรนิสิต บริหารธุรกิจ 
6.1-2-3 โครงการไหว้พระท าบุญสนับสนุนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2555 และ 

บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าปฏิบัติธรรม และรับรองการเข้าปฏิบัติธรรม 
6.1-2-4 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสโมสรท าบุญสโมสรนิสิต  
6.1-2-5 โครงการไหว้พระ ชมเมือง คุยเฟ่ืองเรื่องตลาดน้ า (ภาควิชาการตลาด) 
6.1-2-6 โครงการบัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม (ภาควิชาบัญชี) 
6.1-3-1 ระบบประชาสัมพันธ์คือ ทางเวปไซด์คณะบริหารธุรกิจ บอร์ดประชาสัมพันธ์                            

ทีวีประชาสัมพันธ์ และจุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ 
6.1-4-1 ผลการประเมินทุกโครงการ 
6.1-5-1 เอกสารการน าผลการประเมินไปบูรณาการ 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  148 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที ่2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร           3.50   
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ

และผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 6 5 3.00 ไม่พบข้อ 4 

(ผู้บริหารพบ
บุคลากรเพียง  
1 ครั้ง/ปี)  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 3 3.00 ไม่พบข้อ 3 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 4 3.00 ไม่พบข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน

ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ (7.1-1.1) เผยแพร่ประวัติ (7.1-
1.2) ส่งเอกสารรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้ทราบกฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการอย่างครบถ้วน (7.1-1-3) และ (7.1-1-4) โดยการปฏิบัติงานบริหารราชการโดยการกระจายอ านาจ มีการ
มอบหมายภารกิจต่างๆ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือขับเคลื่อน
การบริหารคณะฯ (7.1-1-5) 
 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ซึ่ง คณบดีได้เสนอวิสัยทัศน์ ต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเข้ารับต าแหน่งในการบริหารในต าแหน่งคณบดี คณะ
บริหารธุรกิจ เมื่อปี 2553 เพ่ือเป็นทิศทางในการบริหารงาน และได้ปฏิบัติงานด้านบริหารตามวิสัยทัศน์ที่เสนออย่าง
ครบถ้วน (7.1-2-1) โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปี 2554 – 2557) มีการสัมมนาทบทวนแผนปีละ 1 ครั้ง 
ซึ่งก าหนดให้คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา มีการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้
ภาควิชาน าไปถ่ายทอดต่อหน่วยงานย่อย (7.1-2-2) นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของ
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คณบดี เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อธันวาคม 2554 (7.1-2-3) และมีการพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานตามความสามารถ ตามความสนใจ ตามความเชี่ยวชาญ และตามภาระหน้าที่ในการปฏบัตงาน
ให้ได้พัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพตามความรู้ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกองทุน
พัฒนาคณะบริหารธุรกิจ เป็นแหล่งทุนสนับสนุนในสาย ก ข และ ค (7.1-2-4) 

 
3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร

แผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ 
 

 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2554 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือแจ้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผน
ปฏิบัติงานที่ก าหนดแก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ทราบด าเนินการและรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นๆ (7.1-3-1) 
(7.1-3-2) (7.1-3-3) (7.1-3-4) 

 
4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่

บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 

 -  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารจัดการงานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ปฏิบัติงานชุดต่างๆ ในปีการศึกษา 2554 เพ่ือขับเคลื่อนงานของคณะฯ และเสนอคณบดีพิจารณา (7.1-4.1)   

 -  ผู้บริหารมีการจัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง

ข้อคิดเห็นต่างๆ กับบุคลากร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพในหัวข้อ “QA – Question (ถาม-

ตอบประกันคุณภาพ) (7.1-4-2) 

 - ผู้บริหารมีการจัดส่งข่าวสารส าคัญ FBUS Update ทาง Web mail ของบุคลากรทุกคนเพ่ือสื่อสาร

ตรงให้แก่บุคลากรทุกสายงาน (7.1-4-3) 

 -  ผู้บริหารมีการมอบหมายภารกิจแก่ผู้บริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น (7.1-4-4) 

(7.1-4-5) 

 -  ผู้บริหารมีการสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดสัมมนาอาจารย์ ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปี 2555 ในหัวข้อ “พร้อมหรือยังกับ AEC?” โดยมีการพบ

ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และดูงานนอกสถานที่ (7.1-4-6) (7.1-4-7) 

 -  ผู้บริหารมีการจัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ การทบทวนแผน ซึ่งมีบุคลากรตั้งแต่คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ประธานโครงการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ณ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 และ วันที่ 19 – 22 มกราคม 2555 (7.1-4-8) 

 
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

คณะเต็มตำมศักยภำพ 
 

 มีการถ่ายทอดความรู้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” (7.1-5-1) (7.1-5-2) 
และมีการส่งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นสาระส าคัญและความรู้แก่บุคลากรในจุลสารข่าว FASHAI Digest (7.1-5-3) 
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการเชิญวิทยากรและบุคลากรเข้ารับฟังการ
บรรยายเรื่อง “พร้อมหรือยังกับ AEC?”  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (7.1-5-4) (7.1-5-5) 

 
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงผลประโยชน์ของคณะฯ ข้าราชการ บุคลากร 
นิสิต ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดส่งเอกสารรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ แก่กรรมการคณะฯ เพ่ือให้ได้
ท าความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานตาม กฎ ระเบียบ อันจะเกิดประโยชน์ต่อคณะโดยรวม (7.1-6-1) 
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนร่วมในการบริหารคณะฯ อย่าง
เต็มที่ โปร่งใส เป็นธรรม เช่น คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น (7.1-6-2) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีการประเมินผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (7.1-6-3) มีการรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (7.1-6-4) และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 – 2554 (7.1-6-5) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
7.1-1-2 ประวัติคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
7.1-1-3 เอกสารรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่     /2555 
7.1-1-5 บันทึกแจ้งเวียนกฎระเบียบต่างๆ ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-2-1 วิสัยทัศน์คณบดีที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ารับต าแหน่งเมื่อเดือน มิถุนายน 2553 
7.1-2-2 แผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2555 
7.1-2-3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของคณบดี เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี เดือน ธันวาคม 

2554 
7.1-2-4 เอกสารสรุปการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง สาย ก ข และ ค 
7.1-3-1 เอกสารขออนุมัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2554 – 2555)” 
7.1-3-2 ภาพถ่ายการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2554 – 2555)” 
7.1-3-3 เอกสารบันทึกการน าเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิบัติราชการ 4 ปี ต่อคณะกรรมการประจ า

คณะฯ 
7.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เกี่ยวกับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ

คณะฯ 
7.1-4-1 ข่าวสาร KBS New : คณบดีส่งข่าวการบริหารถึงบุคลากรทุกคนเป็นระยะๆ 
7.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2554 
7.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะ ภาควิชา โครงการ 
7.1-4-4 เอกสารประชุมผู้บริหารพบบุคลากร และ QA Question  
7.1-4-5 การมอบหมายภารกิจให้ผู้บริหารคณะ รับผิดชอบ : โครงสร้างการมอบหมายภาระหน้าที่ 
7.1-4-5 โครงสร้างภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารส านักงานเลขานุการ 
7.1-4-6 เอกสารสรุปผลการจัดสัมมนาอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วย

วิชาการ ประจ าปี 2555 เรื่อง “พร้อมหรือยังสู่ AEC?” 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.1-4-7 ภาพถ่ายการทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง ประจ าปี 2555 
7.1-4-8 เอกสารการขออนุมัติตัดชุดพิธีการ และชุดปฏิบัติงานของบุคลากร สาย ก ข ค ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
7.1-5-1 เอกสารข่าว Fahsai Digest 
7.1-5-2 เอกสารอนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” 
7.1-5-3 ภาพถ่ายการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” 
7.1-5-4 เอกสารการขออนุมัติจัดสัมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2554 เรื่อง “พร้อมหรือยัง

กับ AEC?” 
7.1-5-5 ภาพถ่ายการจัดสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2555 
7.1-6-1 เอกสารกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯ ให้ตามและถือปฎิบัติ 
7.1-6-2 เอกสาร Fahsai Digest ประจ าปี 2554-55 
7.1-6-3 ประวัติผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ 
7.1-6-4 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ 
7.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง 
7.1-6-6 เอกสารการมอบหมายภาระงานผู้บริหารคณะฯ รับผิดชอบ 
7.1-6-7 เอกสารเสนองบการเงิน รายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
 

 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของคณบดี ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ใน
คณะบริหารธุรกิจ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
บริหารธุรกิจ ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ และผู้แทนบุคลากรของคณะ
บริหารธุรกิจ เป็นผู้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้ (7.1-1-1) (7.1-1-2) และก าหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการก าหนดประเด็นความรู้ และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2554-2557 คณะ
บริหารธุรกิจ ดังที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ (7.2-1-3) 

 
2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย

อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ดังนี้ 
  2.1 คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิจัย การกรอกข้อมูลลงบนระบบฐานข้อมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-2-1) 
     2.2 คณะบริหารธุรกิจ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ตอบประเด็นของการตรวจ
ประกันคุณภาพไม่ได้ ท าให้ทางคณะฯเร่งเห็นถึงความจ าเป็นและต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านการสอน 
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เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน  ให้แก่
คณาจารย์ของคณะฯ (7.2-2-2) 
  2.3 คณะบริหารธุรกิจ มีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้คณะ
บริหารธุรกิจก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-2-3) 
  2.4 คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยการสนับสนุนโครงการที่เกิด
ประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานกันเองและภายนอกหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ 
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” (7.2-2-4) 
 2.5 คณะบริหารธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2553 นี้ คณะฯ สนับสนุนทุน
วิจัยคณาจารย์ท่านละ 120,000 บาท และจะเพ่ิมเงินสนับสนุนการวิจัยอีกในปีการศึกษาถัดไป (7.2-2.5) นอกจากนี้ 
คณบดียังสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย โดยจัดหาเงินทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกส าหรับคณาจารย์ และเป็นพ่ีเลี้ยง
แนะน าคณาจารย์ในการจัดท าวิจัย ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นนักวิจัยชั้นน าของประเทศ (7.2-2.6) 
 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ เป็นการจัดการอบรม เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการกรอกข้อมูลลงบนระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยที่ด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ นี้ในการรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และคณะ/สถาบัน/ส านัก ใช้
ในการรายงานผลต่อส านักประกันคุณภาพในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับระบบ
ภาระงานของอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านด ารงต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (7.2-3-1) 
  3.2  ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ตอบประเด็นของ
การตรวจประกันคุณภาพไม่ได้ ท าให้ทางคณะฯเร่งเห็นถึงความจ าเป็นและต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้าน
การสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
ให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้ในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว ซึ่งท่านด ารงต าแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. (7.2-3-2) 
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  3.3 ประเด็นการประกันคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในคณะบริหารธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรม 
“เตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินระหว่างกาล” เพ่ือให้ความรู้และชี้แจง ระเบียบ ข้อบ่งชี้ ต่างๆ ให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกันและเล่าประสบการณ์ที่ได้เข้าไปตรวจประกันของหน่วยงานอ่ืนๆให้กับบุคลากรของคณะฯ (7.2-3-3) 
(7.2-3-4) , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพในหัวข้อ “QA-Question(ถาม-ตอบ ประกันคุณภาพ) 
คณะบริหารธุรกิจ และร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากร” (7.2-3-5) คณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (7.2-3-6)  
  3.4 ประเด็นด้านการพัฒนาอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจมีการสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าวิจัยและเขียนต ารา (7.2-3-7)  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (7.2-3-8) (7.2-3-9) (7.2-3-10) เพ่ือน ากลับมาพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้สู่ระดับสากล (7.2-3-11)  
 3.5 ประเด็นด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพ่ือสนับสนุนการท าให้กับคณะบริหารธุรกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี คณะบริหารได้สนับสนุนให้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใน
การท างาน และ พัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมเรื่อง “การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” (7.2-3-12)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” 
(7.2-3-13) 

 
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้รวบรวมประเด็นความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาจัดเก็บเป็นระบบ โดยเผยแพร่มาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
  4.1 คณะบริหารธุรกิจได้จัดท าวารสารของหน่วยงานชื่อว่า “Fahsai Digest” ซึ่งมีรอบการจัดพิมพ์ทุกๆ 
2 เดือน เป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่น่าสนใจ บทความที่น่ารู้จากคณาจารย์ในแต่ละภาควิชา (7.2-4-1) 
 4.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ (7.2-4-2) 

 
5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

 

  5.1 คณะบริหารธุรกิจมีการเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ทางด้านประกันคุณภาพ ด้านการวิจัย และ
ด้านบุคคล จึงได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับทางบุคลากร
ภายในคณะฯ เพื่อขึ้นเว็บไซต์ท าให้ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน (7.2-5-1) 
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  5.2 ภายในภาควิชา มีการจัดอบรมให้กับนิสิต เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป เมื่อส าเร็จการศึกษา และได้ท าแบบส ารวจ พร้อมทั้งมีแนวทางเพ่ือการพัฒนาโครงการให้ดี
ยิ่งขึน้ ในการจัดครั้งต่อไป (7.2-5-2) (7.2-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน” 
7.2-1-2 บันทึกข้อความ เชิญประชุมและรายงานการประชุมกรรมการการจัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2555 
7.2-1-3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2554-2557 คณะบริหารธุรกิจ  
7.2-2-1 ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ  
7.2-2-2 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน  
7.2-2-3 เอกสารขออนุมัติจัดโครงการอบรมเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” และขออนุมัติ

ในหลักการค่าใช้จ่ายพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 
7.2-2-4 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” 
7.2-2-5 เอกสารระเบียบคณะฯ สนับสนุนทุนวิจัยคณาจารย์ท่านละ 120,000 บาท 
7.2-2-6 เอกสารข้ออนุมัติโครงการ พีเลี้ยง เพื่อการท าวิจัย แก่อาจารย์ใหม่ 
7.2-3-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ และภาพประกอบ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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7.2-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน และภาพประกอบ 
7.2-3-3 บันทึกแจ้งก าหนดการการจัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมินระหว่าง

กาล”และภาพประกอบ 
7.2-3-4 บันทึกขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินคุณภาพระหว่างกาล ปี 2555 และขอ

อนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
7.2-3-5 บันทึกขอเรียนเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพในหัวข้อ “QA-

Question(ถาม-ตอบ ประกันคุณภาพ) คณะบริหารธุรกิจ และร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารพบ
บุคลากร” 

7.2-3-6 บันทึกขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.2-3-7 บันทึกข้ันตอนการขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัยและแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนา

อาจารย์ด้านการวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจและการขอทุนสนับสนุนการเขียนต ารา 
7.2-3-8 บันทึกขออนุมัติโครงการสัมมนาฯ และขออนุมัติหลักการ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอาจารย์ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปี 2555 พร้อมยืมเงินทดรอง
จ่าย และภาพประกอบ 

7.2-3-9 รายงานสรุปโครงการอภิปรายพิเศษ และเสนอผลงานทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 50  
และภาพประกอบ 

7.2-3-10 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และส่งใบส าคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืม 
7.2-3-11 บันทึกขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

เตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และยืม
เงินทดรองจ่าย  

7.2-3-12 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการอบรมเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” และขออนุมัติ
ในหลักการค่าใช้จ่ายพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 

7.2-3-13 ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” และขออนุมัติ
ในหลักการค่าใช้จ่าย พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 

7.2-4-1 จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์  
7.2-4-2 Study To Learn 
7.2-5-1 Study To Learn เกือบกับ ประกันคุณภาพ ,วิจัย , บุคคล  
7.2-5-2 ภาพประกอบโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2555 
7.2-5-3 แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2554 

พร้อมสรุปการประเมินผล 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการวางแผนสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ  
คณะบริหารธุรกิจ ครอบคลุม 4 คือ 1) ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน และ 2) ระบบสารสนเทศ        
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และ 4) ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
โดยการแบ่งระบบทั้ง 4 ระบบดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลให้เข้าสู่ระบบ เนื่องจากแต่เดิมมีสารสนเทศที่ไม่ได้จัด
กลุ่มตามระบบ ในส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ และมีผู้ควบคุมดูแลทั้งในส่วน Hardware 
software และ database ตลอดจนมีการจัดงบประมาณสนับสนุน (7.3-1-1) (7.3-1-2) 
 

2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ โดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

 
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน (7.3-2-1) (7.3-2-2) และระบบการ
ประเมินการเรียนการสอน (7.3-2-3) รวบรวมไว้ที่งานทะเบียน งานวิจัย (7.3-2-4) รวบรวมไว้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ 
รวบรวมไว้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และการเงิน รวบรวมไว้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยด้านบัญชีและการเงิน มีระบบ
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เชื่อมโยงกับบัญชีสามมิติ (7.3-2-5) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจยังมี Homepage ของคณะฯ รวบรวมข้อมูล และแจ้งข่าวสารไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (7.3-2-6) ,ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา(7.3-2-7), คลังความรู้ Study To Learn (7.3-2-7), 
ตลอดจนมีระบบส่งข้อความ SMS (7.3-2-3) (7.3-2-4) ล่าสุด คณะบริหารธุรกิจ ได้มีหน้า fan page บน facebook 
เพ่ือให้นิสิต หรือ ผู้สนใจ ได้รับข่าวสาร และ ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และบางส่วนของข้อเสนอแนะ 
ได้น ามาใช้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมแก่นิสิตต่อไป 
 ระบบสารสนเทศทั้งหมดนี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
ได้เป็นอย่างดี 
 

5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะกรรมการอุดมศึกษาตามที่ สกอ. ก าหนด 
ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิต และ
คณาจารย์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนข้อมูลบุคลากรและหลักสูตรอยู่ใน website 
ของคณะบริหารธุรกิจ (7.3-5.1) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 3.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
7.3-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2555 
7.3-2-1 ระบบงานข้อมูลอาจารย์ มก.,ระบบเกรดออนไลน์ 
7.3-2-2 การเรียนการสอน M@xLearn, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
7.3-2-3 ระบบประเมินการเรียนการสอน,ระบบค าร้องของเอกสารการศึกษา 
7.3-2-4 ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
7.3-2-5 ระบบบัญชี 3 มิติ 
7.3-2-6 โครงการระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signane) 
7.3-2-7 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 
7.3-2-8 คลังความรู้ Study To Learn 
7.3-2-9 โฮมเพจของคณะบริหารธุรกิจ 
7.3-2-10 ระบบการจัดส่ง SMS ของคณะบริหารธุรกิจ 
7.3-2-11 Facebook Kasetsart Business School 
7.3-5-1 ระบบานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  162 
 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
 

คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management ระดับหน่วยงาน 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ  ตามค าสั่งคณะ
บริหารธุรกิจที่ 17/2555  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555 รวม 15 คน (7.4-1-1) 

 
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบท 

ของคณะ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และตามบริบทของคณะ รวม 4 ด้าน ได้แก่ (7.4-2-1) 
   2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ มีการด าเนินการบริหารจัดการกลยุทธ์ 
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)  
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   2.2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 
     2.2.1 ด้านการเงิน การบัญชี  
    2.2.2 ด้านระบบสารสนเทศ  
     2.2.3 ด้านพัสดุ   
     2.2.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    2.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก มีการด าเนินการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

2.4 ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน 
ข้อ 2 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และได้จัดท าสรุปเป็นรูปเล่มในแต่ละเรื่อง รวม 7 เรื่อง (7.4-3-1) 
 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 

 คณะบริหารธุรกิจมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน ได้แก่ 
(7.4-4-1) 
   4.1 การบริหารจัดการกลยุทธ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)        
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
    4.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
     4.2.1 ด้านการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 
    4.2.2 ด้านระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการส ารวจความต้องการ/รวบรวมข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคของระบบสารสนเทศ การวางแผน/ออกแบบระบบด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
     4.2.3 ด้านพัสดุ เกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)  
    4.2.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมสัมมนา การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
   4.3 ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกี่ยวกับการเกิดวิกฤตอุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว 
และอุบัติภัยฉุกเฉินทางธรรมชาติ ด าเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผล 
   4.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกี่ยวกับการด าเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผล 
 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
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เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(7.4-5-1) (7.4-5-2) (7.4-5-3) และ (7.4-5-4) 
  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 17/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management ระดับหน่วยงาน 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2555                                        
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 

7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2555                                        
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

7.4-4-1 แผนปฏิบัติงานจัดการวิเคราะห์ และจัดท าเอกสารการบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2554 

7.4-5-1 เอกสารการจัดการกลยุทธ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)                

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินงานตามแผนและติดตาม
ประเมินผล 

7.4-5-2 เอกสารการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
1. ด้านการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 

2. ด้านระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการส ารวจความต้องการ/รวบรวมข้อมูลปัญหาและ

อุปสรรคของระบบสารสนเทศ การวางแผน/ออกแบบระบบด าเนินการและประเมินผล

การด าเนินการ 

3. ด้านพัสดุ เกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมสัมมนา การติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

7.4-5-3 เอกสารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกี่ยวกับการเกิดวิกฤตอุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว และอุบัติภัยฉุกเฉินทางธรรมชาติ โดยด าเนินการตามแผน ติดตามและ
ประเมินผล 

7.4-5-4 เอกสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกี่ยวกับการด าเนินงาน ติดตาม
และประเมินผล 

 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

คณะฯ มีระบบกลไกเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
ทั้งด้านการหารายได้และการใช้จ่าย มีการจัดท างบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพ่ือ
วางแผนการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นปั จจุบันและรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน และมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะฯ ก ากับ รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบสรุปสาเหตุของความแตกต่างระหว่างฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2553 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ก ากับและตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 
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ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ         5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7  7  7 5.00   

 
 

ตวับ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน  
 

โดยแยกเป็น  
  
 1.1  งบประมาณแผ่นดิน 
 1.2  งบประมาณเงินรายได้ 

 1.3  แผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ  
 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 2.1  มีการจัดท างบประมาณแผ่นดินของคณะ ภาควิชา ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะขอให้ภาควิชาแจ้งข้อมูล
ให้กับทางคณะ เพื่อน ามาใช้ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ.2554 
 2.2  มีการจัดท างบประมาณเงินรายได้ของคณะ ภาควิชาและหน่วยงานย่อยสังกัดคณะ 
 2.3  มีการรายงานทางการเงินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทุกเดือน 
 

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำสถำบันและ
บุคลำกร  
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 คณะบริหารธุรกิจมีการจัดท างบประมาณประจ าปี 2554 ที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
พันธกิจด้านการวิจัย พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนอกจากนี้
ยังมีงบประมาณส าหรับพัฒนาคณะและบุคลากร 
 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อสภำสถำบันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 
 4.1  มีการจัดท างบการเงินรายเดือนเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
ปีละ 12 ครั้ง 
 4.2  มีการจัดท ารายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายเดือนผ่านกองคลัง เดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 12 ครั้ง 
 4.3  มีการจัดท ารายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายไตรมาสผ่านกองคลัง เพ่ือน าเสนอกองแผนงาน 
ปีละ 4 ครั้ง 
 4.4  มีการจัดท ารายงานรายรับ – รายจ่ายและยอดคงเหลือ ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง 

 

5.1  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 และปี 2553 
 5.2  มีการจัดท างบการเงินรายปีเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีละ 1 ครั้ง 
 5.3  มีการให้หน่วยงานย่อย ภาควิชา โครงการ ท าการกระทบยอดเงินฝากคณะ 
 

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถำบันก ำหนด 

 

 6.1  มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะ 
 6.2  มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของคณะ/โครงการ  
 6.3  มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ  

 

7.1 มีการรายงานรายรับ – รายจ่ายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 

 7.2  มีการรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายเดือนผ่านกองคลัง 

  7.3  มีการรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายไตรมาสผ่านกองคลัง 

 7.4  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 และปี 2553 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 และแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน 
8.1-1-2 เอกสารขออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 
8.1-1-3 เอกสารขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554 ของคณะ/ภาควิชา/โครงการ 
8.1-2-1 เอกสารขออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 
8.1-2-2 เอกสารขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554 ของคณะ/ภาควิชา/โครงการ 
8.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ที่เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 
8.1-4-1 เอกสารรายงานสรุปงบการเงินรายเดือน 
8.1-4-2 เอกสารรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายเดือนผ่านกองคลัง 
8.1-4-3 เอกสารรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายไตรมาสผ่านกองคลัง 
8.1-4-4 เอกสารรายงานรายรับ รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-5-1 เอกสารการวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 
8.1-5-2 เอกสารรายงานสรุปงบการเงินประจ าปี 2554 
8.1-5-3 เอกสารยืนยันการกระทบยอดเงินฝากของภาควิชา/โครงการ 
8.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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8.1-6-2 เอกสารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2554 ของคณะ/โครงการ 
8.1-6-3 งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                        

ของหน่วยงานย่อย 
8.1-7-1 เอกสารสรุปรายรับ – รายจ่าย (งบเดือน) 
8.1-7-2 เอกสารรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายเดือนผ่านกองคลัง 
8.1-7-3 เอกสารรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณรายไตรมาสผ่านกองคลัง 
8.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  คณะบริหารธุรกิจ มีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลาย
ชุดที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพและมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการชุดกลไกประกันคุณภาพได้มี
การประชุมจัดท าแผนงานประกันคุณภาพ ทั้งระดับคณะ ภาควิชา และโครงการพิเศษ โดยคณะฯ มอบหมายให้ทุก
หน่วยงานมีการจัดท าประกันคุณภาพภายในทั้งระดับภาควิชา และโครงการพิเศษ และมีการก าหนดให้มีการตรวจ
ระหว่างกาล นอกจากนี้ ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ มีการก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย 

 คณะบริหารธุรกิจมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยโดยมี
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเตรือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาของ 9 สถาบัน และมีบุคลากร
ของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยไปเป็นประธาน/กรรมการ/เลขาตรวจ
ประกันคุณภาพของระดับคณะฯ ทั้งในมหาวิทยาลัยฯ และนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 คณะบริหารธุรกิจ ยังมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายในจากปี
การศึกษาที่แล้ว โดยน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ/ข้อที่ควรพัฒนา มาปรับแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตาม สปค. 01 และ สปค. 02 รวมทั้งคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนงานประกันคุณภาพของคณะฯ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที ่2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
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      ตัวหำร หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ         4.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 7 7 4.00   

 

ตวับ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด       
  

 คณะบริหารธุรกิจ ใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริการ
การศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดั งแสดงในคู่มือตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(9.1-1-1) มีการจัดท าแผนงานประกันคุณภาพประจ าปี 2555 ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และโครงการพิเศษ (9.1-1-2) 
คณะบริหารธุรกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ (9.1-1-3) ท าหน้าที่ประสานงานด้าน
การประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา โครงการพิเศษ ในทุกปีการศึกษา และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) 

 
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดย

คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 
 

 คณะบริหารธุรกิจให้ความส าคัญ และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ดังแสดงไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานและแผนด าเนินงานประจ าปี 2554 ของคณะบริหารธุรกิจ (9.1-2-1) และมี
คณะกรรมการสนับสนุนกลไกประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2-2) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง และประสานงานตรวจสอบคุณภาพภายใน (9.1-2-3) ตลอดจนจัดกิจกรรม
อ านวยความสะดวกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะฯ ได้เชิญ คุณวิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ ผอ .ส านัก
ประกันคุณภาพ และ คุณมุกดา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ส านักประกันคุณภาพ 
มาให้ความรู้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ (QA – Question) 
(9.1-2-4) 
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4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 

เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูล

ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำร

ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะ  
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน มี
การใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน 
โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์จากทุก
ภาควิชาและทุกโครงการพิเศษ และบุคลากรจากส านักงานเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 
ท าหน้าที่ในด้านประกันคุณภาพในการด าเนินการตามระบบประกันการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานย่อยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารระหว่างกาลและประจ าปี (9.1-4-1) ซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก
ส านักประกันคุณภาพ (9.1-4-2 และ 9.1-4-3) ท าหน้าที่ตรวจประเมินระหว่างกาลหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ช่วง
เดือนเมษายน 2555 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ประจ าปี 2555 (ปีการศึกษา 2554) (9.1-4-4) 
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจมีการจัดท าเล่มรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online (9.1-4-5)  
 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

    

 คณะบริหารธุรกิจได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 
(9.1-5-1) ด าเนินการตามแผน และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค. 02 (9.1-5-2) 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ท าให้เกิดกระบวนการที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบใน
การติดตามผลการด าเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการประชุมเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และวันที่ 20 – 22 
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จ.เชียงใหม่ (9.1-5-3)  
 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ 

 

 คณะบริหารธุรกิจมีข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน (สารสนเทศนิสิต 
อาจารย์) การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ที่สนับสนุนการประกัน
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คุณภาพ เพ่ือให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบ Online ได้ที่เว็ป
ไซด์ของคณะบริหารธุรกิจที่ (http://www.bus.ku.ac.th) (9.1-6-1) และมีการน าข้อมูลจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยมาปรับใช้ด้วย เช่น เว็ปไซด์ที่เก่ียวกับฐานข้อมูลวิจัย (http://www.rdi.ku.ac.th) (9.1-6-2) ข้อมูลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน (http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php) 
(9.1-6-3) 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยมีการรณรงค์ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกคน ต้องท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่คณะ/มหาวิทยาลัย จัดให้ผ่านทางระบบเครือข่ายประเมินผลของมหาวิทยาลัย (9.1-7-1) 
และจัดให้นิสิตของคณะฯ ได้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพด้วย โดยแจ้งไว้ในประมวลการสอนทุก
วิชา และยังมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (9.1-7-2) และเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะผ่านทางการสัมภาษณ์ระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.1-7-3) นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจได้แต่งตั้งผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และ/หรือเป็นนักธุรกิจชั้นน ามาให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ (9.1-7-4) ได้แก่ 

- คณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ า) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 

- คณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) 

- คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีการบัญชี (ภาคพิเศษ) 

 8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 

http://www.bus.ku.ac.th/
http://www.rdi.ku.ac.th/
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
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 คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วิชา ของ 9 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการท างานประกันคุณภาพ
ร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งแรก คือ การจัดบรรยาย เรื่อง “กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา และเรื่องมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1)  
 คณะบริหารธุรกิจ มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่ายซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดย ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพ่ีเลี้ยง โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (9.1-8-2) 
 คณะบริหารธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ในคณะฯ คือ รศ. ศศิวิมล  มีอ าพล ได้ร่วมเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต (9.1-8-3) และ ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (9.1-8-4) 
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินฯ ภายในคณะ ได้ไปศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพ ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ. เชียงใหม่ (9.1-8-5) 
 คณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย และ 
การบริการทางวิชาการ เพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 จ านวน 2 คน โดยร่วมเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณ - 
วาจกกสิกิจ จ.นครราชสีมา (9.1-8-6)  

  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ปรัเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และ                 
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

9.1-1-2 แผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และโครงการพิเศษ 
9.1-1-3 ค าสั่งเลขที่ 28/2555 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ  
9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา และโครงการพิเศษ 
9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์  
9.1-2-2 ค าสั่งเลขที่ 9/2555 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1-2-3 รายงานการประชุม 
9.1-2-4 จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ ฉบับที่ 38  

สรุปแบบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ (QA Question) 
9.1-4-1 ค าสั่งที่ 18/2555 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างกาลและประจ าปี 
9.1-4-2 รายนามผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553  
9.1-4-3 รายนามผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1 และ 2 
9.1-4-4 บันทึกขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างกาล 

ประจ าปี 2555 (ปีการศึกษา 2554) และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายและส่งใบส าคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืม 
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระหว่างกาล) ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 
26 – 27 และวันที่ 30 เมษายน 2555 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้องประชุม 1 ชั้น 6 

9.1-4-5 เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-5-1 สปค. 01 
9.1-5-2 สปค. 02 
9.1-5-3 จุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ ฉบับที่ 37 
9.1-6.1 เว็ปไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (http://www.bus.ku.ac.th) 
9.1-6-2 เว็ปไซด์เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย (http://www.rdi.ku.ac.th) 
9.1-6-3 เว็ปไซด์เกี่ยวกับข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน 

(http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php) 
9.1-7-1 ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตคณะบริหารธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายของ

ส านักบริการ 
9.1-7-2 ประมวลการสอน 
9.1-7-3 บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ ประจ าปี 2554 
หนังสือขอขอบคุณนิสิต และผู้ใช้บัณฑิต ในการให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้แทนจากคณะ                         
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ 

9.1-7-4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 
9.1-8-1 การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 
9.1-8-2 บันทึกขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพ่ีเลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 
บันทึกขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะวิชาในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

9.1-8-3 บันทึกขอเรียนเชิญเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 

9.1-8-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 237/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553 

9.1-8-5 บันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
9.1-8-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 166/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรไป

เข้าร่วม “โครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
เพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555  
บันทึกขอให้ศึกษาข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานกรณีศึกษาและการแต่งกาย 
และก าหนดการ โครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทาง

http://www.bus.ku.ac.th/
http://www.rdi.ku.ac.th/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
วิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 
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รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
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2.3 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จ านวน 13 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.79 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 2.11 
 

ตำรำงท่ี 2.11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

2554 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน   
14
53

 3.79
 ดี 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต   
4
49.12

 3.12
 พอใช้ 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ
80 

94.24 4.71 ดีมาก 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 4.09 4.09 ดี 

3. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
15 

18.47 3.69 ดี 

4. ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- - - - 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   
3
91.11

3.97
 ดี 

5. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 8.82 4.41 ดี 

6. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 25.88 5.00 ดีมาก 

7. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 5.00 2.50 ต้อง
ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
2
65.7

3.82
 ดี 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 21.88 3.65 ดี 

9. ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

4 ข้อ 4.00 4.00 ดี 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   


2
00.9  4.50 ดี 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก 
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน   

2
58.7

 3.79
 ดี 

12. การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.00 4.41 3.69 ดี 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.50 4.67 3.89 ดี 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน   

1
37.4

 4.37
 ดี 

15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.00 4.37 4.37 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์   


3

  

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม   


2
  

18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 478 492 970 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 493 519 1,012 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
347 425 772 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  182 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 28 39 67 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 19 2 21 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลา

อุปสมบท 
- - - 

7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 84 26 110 
8 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปี

นั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นบัรวมผู้ที่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

431 451 882 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

80.51 94.24 87.53 

10 คะแนนทีไ่ด ้ 5
100
80.51

  = 4.03 5
100

94.24
  = 4.71 5

100
87.53

 = 4.38 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 347 80.51 425 86.38 772 83.64 4.03 4.32 4.18 80 บรรล ุ 80 

431 492 923 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 347 80.51 425 94.24 772 87.53 4.03 4.71 4.38 80 บรรล ุ 80 

431 451 882 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1-1 ข้อมูลจ านวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและผู้กรอกแบบส ารวจการหางานท าปี

การศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (การส ารวจครั้งที่ 2 ณ มกราคม-กุมภาพันธ์ 
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2554) 
1-2 ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อมูล 14 พ.ค. 

2555) 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 4.00  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 493 555 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
125 73 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.91 4.09 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- - 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

- - 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) 780 674 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  184 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

- - 

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) - - 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- - 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3.91 4.09 

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 125 73 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.91 4.09 3.91 4.09 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.91 4.09 3.91 4.09 4.00 บรรลุ 4.00 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2554 (กองแผนงาน 31 พ.ค. 2555 และ
ส านักทะเบียนและประมวลผล 29 มิ.ย. 2555) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 15 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 5 1.25 436 109 441 110.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 18 9.00 28  14.00 46 23.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 1 0.75 2 1.50 3 2.25 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ 1.00 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ในระดับนานาชาต ิ
10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 35 11.00 467 124.50 501 135.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด  
780 674 1,454 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.41 18.47 9.32 

13 คะแนนที่ได ้ 5
25

1.41
 = 0.28 5

25
18.47

 = 3.69  5
25


32.9  = 1.86 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 11.00 1.41 15.50 2.30 23 1.58 0.28 0.46 0.36 ร้อยละ 

15 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

15 780 674 1454 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 11.00 1.41 124.50 18.47 13.50 9.32 0.28 3.69 1.86 ร้อยละ 

15 
บรรล ุ ร้อยละ 

15 780 674 1454 

หมำยเหตุ :   
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 สรุปผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปี พ.ศ. 

2553 
3-2 สรุปการตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
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และวารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 (ระดับปริญญาโท) (ข้อมูลวันที่ 22 
มิ.ย. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3-3 รายชื่อการศึกษาค้าคว้าอิสระปี 2554 (MBE) ศศ.ธุรกิจ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ ... 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25       

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50       

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75       

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 

1.00       

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่       
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด  
   

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

   

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
 = 5

50
 = 5

50
 = 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4             

http://www.scimagojr.com/
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4             

   

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1  

 
 
 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 21 5.25 12 3.00 33 8.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

0.50 2 1.00 1 0.50 3 1.50 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ของ สมศ. 
3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

1.00 - - 2 2.00 2 2.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 6 6.00 2 2.00 8 8.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 29 12.25 17 7.50 46 19.75 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า

ทั้งหมด  
65 85 150 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 18.85 ร้อยละ 8.82 ร้อยละ 13.17 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10

18.85
 = 9.43 5

10
8.82

 = 4.41 5
10

13.17
 = 6.59 

หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 12.25 ร้อยละ 

18.85 
8.82 ร้อยละ 

10.00 
19.75 ร้อยละ 

13.17 
5.00 4.41 5.00 ร้อยละ 

10 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 65 85 150 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 12.25 ร้อยละ 

18.85 
8.82 ร้อยละ 

10.00 
19.75 ร้อยละ 

13.17 
5.00 4.41 5.00 ร้อยละ 

10 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 65 85 150 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5-1 รายละเอียดข้อมูลการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาตปิระจ าปี พ.ศ. 2554     

(1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
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5-2 สรุปงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 
2554 (1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 8 22 30 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ - - - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
8 22 30 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

65 85 150 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน ์

ร้อยละ 12.31 ร้อยละ 25.88 ร้อยละ 20 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

12.31
 = 3.08 5

20
25.88

 = 6.47 5
20
20
 = 5.00 

หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์กำรประเมิน      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 8 12.31 22 25.88 30 20 3.08 5.00 5.00 ร้อยละ 

20 
บรรล ุ ร้อยละ 

20 65 85 150 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 8 12.31 22 25.88 30 20 3.08 5.00 5.00 ร้อยละ 

20 
บรรล ุ ร้อยละ 

20 65 85 150 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 
6-2 สรุปจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

ประจ าปี 2554 (1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 0 0 1 0.25 1 0.25 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 6 3.00 2 1.00 8 4.00 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 4 3.00 0 0 4 3.00 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี

1.00 1 1.00 3 3.00 4 4.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

11 7.00 6 4.25 17 11.25 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

65 85 150 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10

10.77
 = 5.39 5

10


00.5 = 2.50 5
10

7.50
 =  3.75 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 7.00 10.77 4.25 5.00 11.25 7.50 5.00 2.50 3.75 ร้อยละ 

10 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 65 85 150 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 7.00 10.77 4.25 5.00 11.25 7.50 5.00 2.50 3.75 ร้อยละ 

10 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

10 65 85 150 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
7-2 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2554 
7-3 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

14 25 39 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 6 7 13 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
17 7 24 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 35 32 67 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
48.57 21.88 35.82 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

48.57
  = 

8.10  

5
30

21.88
  = 

3.65 

5
30

35.82
  = 

5.97 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 8.10 3.65 5.97 5.00 3.65 5.97 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 30 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 8.10 3.65 5.97 5.00 3.65 5.97 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 30 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 โครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มีการบูรณาการ ปีการศึกษา 2553 
8-2 โครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่มีการบูรณาการ ปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 คณะบริหารธุรกิจมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การบริการวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านบริหารธุรกิจ โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้งานวิจัยและบริการวิชาการมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น และมีการด าเนินการบริการวิชาการในเชิงรุ่นพ่ีสอน
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น้อง ทั้งยังส่งเสริมและก ากับ ติดตามงานด้านบริการวิชาการของคณะ การท างานที่ผ่านมาเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนทั้งหน่วยงานและบุคลากรภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
การวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา คณะ ฯ ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธกส. ส านักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ฯลฯ (9-1-1 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.1-1-4 และ 5.1-1-5) 
 

ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (D) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการแต่ละโครงการฯ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ 

ในสาขานั้นๆ โดยเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้องทั้งบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ และบุคลากร
จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนรับผิดชอบในส่วนของประชาสัมพันธ์ 
จัดท าเอกสาร และคอยอ านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ในการท างานบริการวิชาการ (9-1-2 ใช้เอกสารเดียวกับ
องค์ประกอบที่ 5: 5.1-2-1) 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C) มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการส ารวจความต้องการงานบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 
หน่วยงานวิชาชีพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการให้บริการ 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก (9-1-3 ใช้เอกสารเดียวกับ
องค์ประกอบที่ 5: 5.2-1-1 และ 5.2-1-2) 

2. คณะบริหารธุรกิจ มีการประเมิณคุณภาพของการให้บริการวิชาการในทุกโครงการ โดย 
ประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (5.2-3-1) โดย
ภาควิชาบัญชีเปิดโครงการอบรมความรู้ทางการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียสาธารณะ (TFRSs for NPAEs)” ซึ่งจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีที่มาของผลการศึกษา : วาสนา (2553) การ
จัดท างบกระแสเงินสด การน าเสนอรายงานกระแสเงินสด และผลกระทบของทางเลือกในการจ าแนกดอกเบี้ยจ่ายใน
งบกระแสเงินสดต่อการวิเคราะห์อัตส่วนต่อการวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสด (9-1-4 ใช้เอกสารเดียวกับ
องค์ประกอบที่ 5: 5.2-3-2) 
  
 ขั้นตอนการน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (A) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ น าผลการประเมินการ 
ให้บริการวิชาการในรอบปีมาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา การให้บริการวิชาการ ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการส าหรับคณาจารย์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการพัฒนาปรั บปรุงงาน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน (9-1-5 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.2-4-1) 
 
 2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจที่ผ่านมา บรรลุตามแผนที่วางไว้ 
(9-2-1 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.1-1-5) และคณะบริหารธุรกิจได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในคุณภาพ
ของการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้มีงานบริการวิชาการต่อเนื่องในปีต่อมา เช่น 
โครงการฝึกอบรมวิชาให้ความรู้การประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรรายภาคและรายพ้ืนที่ ส าหรับผู้บริหาร รุ่น
ที่ 1-2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย โครงการจัดตั้ง
กองทนุรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร (9-2-2 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.1-2-2) 
 
 
 
 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

   คณะบริหารธุรกิจ มีการก าหนดแนวทางให้บริการวิชาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการท า
โครงการ โดยเข้าร่วมแข่งขันโครงการทางวิชาการ SIFE Thailand ซึ่ง SIFE เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาก าไร และ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีในหลายประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ SIFE KU ได้ด าเนินโครงการ “ต้องให้เราดูแล 
: KBS & SIFE KU.CARE 2011” ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีนายภัทรภูมิ  สุดประเสริฐ ประธานโครงการชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
SIFE KU  ได้ด าเนินกิจกรรม 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการมีดอรัญญิก หมู่บ้านสาไร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ส่งเสิมคุณภาพผลผลิตสู่สากล และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ยั่งยืน  2. โครงการฟาร์มตัวอย่างอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ให้มีการสร้างอาชีพใหม่ทางด้านการเกษตร
อย่างยั่งยืนอย่างครบวงจร คือ สร้างอาชีพ ส่งเสริมการตลาด และจ าหน่าย  3. โครงการส่งเสริมเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือน าความรู้จากนวัตกรรมทางวิชาการช่วยพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การน าไปใช้จริงต่อชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายที่ 2 วันที่ 27 – 29 กรฎาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (9-3-1 ใช้
เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.1-2-3) 
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ 
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 

 ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต (SIFE KU) ได้ด าเนินโครงการ “ต้องให้เราดูแล : KBS & 
SIFE KU.CARE 2011” ปีการศึกษา 2554 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการคือช่วยเหลือสังคม โดยไม่
แสวงหาผลก าไร และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีในหลายประเทศทั่วโลก โดยน าความรู้ความสามารถของ
นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาใช้เพ่ือการท าโครงการ พัฒนาการประกอบธุรกิจตีมีด และส่งเสริมรายได้ชุมชน
สาไรที่ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ของชุมชน ให้มีคุณภาพสู่สังคมและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้แก่เกษตรกรให้ยึดเป็นอาชีพและช่วยเหลืออย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน สามารถน าผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปรับใช้จริงกับชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือกับ KBS และ SIFE ประเทศไทย (9-4-1ใช้เอกสาร
เดียวกับองค์ประกอบที่ 5: 5.1-2-3) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9  4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ      เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9  4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 คณะบริหารธุรกิจ และ แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคม พ.ศ. 2554 คณะบริหารธุรกิจ 
9-1-2 รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-3 แบบส ารวจความต้องการงานบริการวิชาการแก่สังคม และ การตอบรับของหน่วยงาน 

จ านวน 4 หน่วยงาน 
9-1-4 เอกสารการสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2554” 
9-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
9-2-1 แผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2554 คณะบริหารธุรกิจ 
9-3-1 หนังสือขออนุมัติโครงการ SIFE KU 2011 และอนุมัติเงินสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ

พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย 
9-4-1 โครงการ “ต้องให้เราดูแล : KBS & SIFE KU. CARE 2011” 

 
 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  
 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2554 ครบถ้วนตาม 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2554  และแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีการ

ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (10-1-1 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 6 : 6.1-1-1) 
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2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (10-2-1) 
 
3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง 

 

  คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดแผนการท าโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน 
และท าเช่นนั้นสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
จัดก่อนวันหยุดสงกรานต์ทุกปี งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะบริหารธุรกิจ จัดเดือนมิถุนายน วัน เดียวกับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ (10-3-1 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 6) 

 
4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชม 

  การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โครงการไหว้พระ ชมเมือง คุยเฟ่ือง
เรื่องตลาดน้ า เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย อาจารย์ณัฐกัณย์ ชินนรานันทน์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด เจ้าของวิชา 
01134211 วิชาหลักการตลาด ได้จัดกิจกรรมพานิสิตไปไหว้พระ 9 วัด เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ สืบทอด
ประเพณีที่ดีงาม และได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจที่ดีงามแก่นิสิต (10-4-1  ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 6 : 6.1-2-5) 
   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
10-1-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ 
10-2-1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ (สปค. 02) 
10-3-1 เอกสารโครงการฯ ที่ด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
10-4-1 โครงการไหว้พระ ชมเมือง คุยเฟ่ือง เรื่องตลาดน้ า (ภาควิชาการตลาด) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 

 คณะบริหารธุรกิจเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ในรอบปีการศึกษา 2554 
โดยส านักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี 
เช่น กิจกรรมรดน้ าด าหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์  (11-1-1 ใช้เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 6 : 6.1-1-5) 
กิจกรรมขอบคุณบุคลากรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะบริหารธุรกิจก าหนดให้มีกิจกรรมท าบุญและ
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่บุคลากรทั้งคณะ (11-1-2 ใช้
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เอกสารเดียวกับองค์ประกอบที่ 6 : 6.1-1-3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรของคณะ
บริหารธุรกิจที่แสดงถึงความมีน้ าใจ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะฯ ได้แก่ กิจกรรมวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้คณะบริหารธุรกิจ ปี 2554 และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จาก
เหตุการณ์ที่เกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ อาคารต่างๆ บริเวณโดยรอบ ลานจอดรถ ชั้นใต้ดินของคณะบริหารธุรกิจ เกิดความ
เสียหายมากมาย เศษขยะ ดินโคลน กระจายทั่วไปหมด คณะฯ จึงประกาศทางเว็ปไซด์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต 
และบุคลากรทุกท่าน มาช่วยกันท าความสะอาดเพ่ือฟ้ืนฟูคณะฯ ก่อนเปิดเรียน (11-1-3) ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากเกินความคาดหมาย บางคนเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดมาจากบ้านด้วย เพราะช่วงเวลานั้น หาซื้อ
อุปกรณ์ท าความสะอาดยากมาก การร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ แสดงถึงความเสียสละ มีน้ าใจรักองค์กร ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

  
2. อำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์  
 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ท าความสะอาดในตัวอาคารและนอกอาคาร ท าให้สะอาด
สวยงาม ถูกสุขลักษณะ (11-2-1) 
  

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

คณะบริหารธุรกิจ มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของคณะฯ และพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นประจ าทุกปี โดยนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 จะร่วมท ากิจกรรมดูแลพ้ืนที่สีเขียวรอบอาคารให้สวยงาม
รวมทั้งบุคลากรของคณะฯ จะท ากิจกรรม 7 ส. ภายในหน่วยงานย่อยทุกหน่วย (11-3-1) 
 

4. มีพื้นที่ทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรม และมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

  คณะบริหารธุรกิจมีห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 4 และลานอเนกประสงค์หลังอาคาร 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เอนกประสงค์เอ้ือต่อการท ากิจกรรมของนิสิต ซึ่งนิสิตมีการใช้พื้นที่ในการจัดท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ (11-4-1) 
 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก

คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งส ารวจโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.06 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
11-1-2 ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 88 /2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ 
11-1-3 ภาพถ่ายงานวัน Big Cleaning Day 
11-2-1 หลักฐานสัญญาการจ้างงานท าความสะอาด 
11-3-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะบริหารธุรกิจ 
11-4-1 ภาพถ่ายบริเวณโถงชั้นล่าง  อาคาร 4 
11-5-1 หลักฐานระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน ... 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
2.92  4.41 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 2.92 4.41 2.92 4.41 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 2.92 3.69 2.92 3.69 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
13-1-1 รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.50 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลคณะฯ) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 1 1 0 0 1 1 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 18 36 14 28 32 64 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 11 33 9 27 20 60 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 10 50 12 60 22 110 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ 5 19 95 29.5 147.5 48.5 242.5 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 12 72 13 78 25 150 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 6 48 6.5 52 12.5 100 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 77 335 84 392.5 161 727.5 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 4.35 4.67 4.52 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6
4.35

  = 3.63 5
6

4.67
  = 3.89   5

6


52.4 = 3.77   

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 335 4.35 392.5 4.67 727.5 4.52 3.63 3.89 3.77 3.50 บรรล ุ 3.50 

77 84 161 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 335 4.35 392.5 4.67 727.5 4.52 3.63 3.89 3.77 3.50 บรรล ุ 3.50 

77 84 161 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
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14-1 ฐานข้อมูลบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (องค์ประกอบที่ 2.3) 
 
 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยต้นสังกัด 
4.02 4.63 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.02 4.63 4.02 4.63 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 3.94 4.37 3.94 4.37 4.00 บรรลุ 4.00 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเองคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2554 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน ... 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
ประเด็นด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นทำงกำรเกษตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  .... ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 
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บทที่ 3       
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดย
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  
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ตำรำงท่ี 3.1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และ
แผนด าเนนิการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี 

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.51 4.50 4.50 4.50 5.00 3.28 3.56 4.57 4.57 3.28 4.07 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 4.67 5.00 5.00 - - - 4.67 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 
การวจิัย  

5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.97 3.97 4.67 4.67 3.97 4.32 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 
การบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 4.50 4.50 3.82 4.16 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 3.50 3.50 3.50 - 3.69 3.69 3.50 3.50 3.69 3.54 พอใช้ พอใช้ ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.37 - 4.00 4.00 4.37 4.00 ดี ดี ดี ดี 
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องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
องค์ประกอบ 

4.63 4.26 4.28 4.28 5.00 3.79 3.83 4.36 4.37 3.79 4.14     

ผลกำรประเมิน ดี 
มำก 

ดี ดี ดี ดี 
มำก 

ด ี ด ี ด ี
 

ด ี
 

ด ี ด ี     

 
 คณะบริหารธุรกิจ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 
 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีการบริหารจัดการด้าน

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของชาติ 

สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ที่มุ่งเน้นเป็ฯแหล่งความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งมี

การพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพ มีความพร้อมทางด้านวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณ์วิชาชีพ 

เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในแวดวงธุรกิจ ซึ่งคณะฯ ได้มี

การประสานความร่วมมือในการให้ค าปรึกษา และความร่วมมือทางวิชาการแก่นิสิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่มีความสามารถในการ
เสนอขอรับทุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นจ านวนมาก ซึ่งสืบเนื่องมาจากการมีระบบและกลไกใน         
การสนับสนุน อีกท้ังส่งเสริมให้มีการน าไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีผลงานทาง
วิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม และคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่เชื่อถือของบุคคลภายนอก และ
มีการบูรณาการเข้ากับทั้งการวิจัยและ  การเรียนการสอน 
 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีระบบ
และกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยรณรงค์ให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยตลอดปีการศึกษาอีกท้ังยังมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัยด้วย 
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ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 

ตำรำงท่ี 3.2   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
คุณภำพบัณฑิต  

- - - - 5.00 3.12 3.50 5.00 5.00 3.12 3.50 ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

4.63 4.18 4.19 4.19 - 4.09 4.04 4.26 4.28 4.09 4.22 ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ก      
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศกึษา 

- 3.71 3.71 3.71 - 3.69 3.69 3.71 3.71 3.69 3.71 ดี ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ข      
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.63 4.50 4.56 4.56 - 4.15 4.11 4.54 4.58 4.15 4.45 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำร
สร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.97 3.97 5.00 5.00 3.97 4.38 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมำตรฐำน 

4.63 4.26 4.28 4.28 5.00 3.79 3.83 4.36 4.37 3.79 4.14     

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี ดีมำก ดี ด ี ด ี ด ี ดี ด ี     

 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานในภาพรวม (สกอ. + มก.) ของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 
 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ 
ดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 
อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 

 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมิน มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองใน
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ภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตำรำงท่ี 3.3    สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสติและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.71 4.83 4.83 5.00 3.36 3.59 4.75 4.86 3.36 4.16 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 3.67 3.67 3.67 - 4.27 4.23 3.80 3.80 4.27 3.90 ดี ดี ดี ดี 

3. ด้านการเงนิ 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.27 5.00 5.00 5.00 - 3.95 3.95 4.63 4.63 3.95 4.29 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

4.63 4.26 4.28 4.28 5.00 3.79 3.83 4.36 4.37 3.79 4.14     

ผลกำรประเมิน ดี
มำก 

ดี ดี ด ี ดี
มำก 

ด ี ด ี ดี ดี ด ี ดี     

 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม (สกอ. + มก.) ของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 
 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภำพ 
ระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะบริหารธุรกิจ มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต ทั้งนิสิตปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี  

สะท้อนให้เห็นว่าคณะบริหารธุรกิจให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย
สนับสนุน อีกท้ังยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม  

 

3. ด้านการเงิน พบว่า มีภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก สะท้อนให้ 
เห็นว่าคณะบริหารธุรกิจมีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ และมีการด าเนินการทางด้านการเงินที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้ 
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คุณภำพระดับดีมำก สะท้อนให้เห็นว่า คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และมีศักยภาพในการเรียน   
การสอนและการวิจัย สามารค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
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มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.23 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 

ตำรำงท่ี 3.4   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5) ผลกำรประเมิน 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

4.51 4.00 4.00 4.00 - 3.98 3.79 4.12 4.12 3.98 4.07 ดี ดี ดี ดี 

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

   2) ด้านวิชาการ 4.27 4.33 4.33 4.33 - 3.89 3.89 4.31 4.31 3.89 4.24 ดี ดี ดี ดี 

   3) ด้านการเงนิ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 3.67 3.67 3.67 - 4.03 3.69 3.67 3.67 4.03 3.67 ดี ดี ดี ดี 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

5.00 4.56 4.63 4.63 5.00 3.73 3.84 4.64 4.70 3.40 4.02 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 5.00 5.00 5.00 3.12 3.50 4.80 5.00 3.12 4.06 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

   2) ด้านการวจิัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.97 3.97 4.67 4.67 3.97 4.32 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 4.50 4.50 4.50 - 3.82 3.82 4.50 4.50 3.82 4.16 ดี ดี ดี ดี 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ีของทุก
มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

4.63 4.26 4.28 4.28 5.00 3.79 3.83 4.36 4.37 3.53 4.04     

ผลกำรประเมิน ดี 
มำก 

ดี ดี ดี ดี
มำก 

ดี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี     

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม (สกอ. + มก.) ของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 
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1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้
คุณภำพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.67  
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ 
คุณภำพระดับดีมำก มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 
และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพ
ระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

  จุดแข็ง 
  

     - 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. คณะฯ ยังไม่สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ไปให้แก่บุคลากรทุกระดับได้อย่าง 
ทั่วถึง โดยเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติงานในแต่ละงานที่มิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการฯ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรสร้างระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรทุกระดับได้

อย่างทั่วถึง เช่น การประชุมภายในของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับดีมำก และผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับดีมำก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง 
 

    - 
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  จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไมพ่บการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร และน าไปปรับปรุงโครงการฯ ในรอบปีถัดไป 
2. นิสิตระดับบปัริญญาโทยังมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติน้อย 
3. ภาพลักษณ์การเรียนการสอนของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ยังต่ ากว่าความคาดหวังของนิสิต 
4. บัณฑิตที่จบจากคณะฯ ยังมีข้อจ ากัดด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ควรมีการประเมินผลและน าไปปรับปรุงโครงการฯ ในรอบปีถัดไป 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

มากขึ้น 
3. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ

นิสิต ซึ่งควรมีการวิจัยส ารวจความคาดหวังของนิสิตกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
4. ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง 
1. มีการน าระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) และระบบข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(SMS) ให้บริการข้อมูลแก่นิสิต ซึ่งท าให้เข้าถึงนิสิตได้รวดเร็วและกว้างขวางขึ้น 
 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
 

1. ยังไม่มีการน าผลการประเมินการให้ค าปรึกษามาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประเมินการให้ค าปรึกษามาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
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  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
บริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 

  จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการของคณาจารย์    

(ปีละ 120,000 บาท/คน/ปี) 
 

  
 
 
  แนวทำงเสริม 

1. ควรมีการประเมินถึงผลส าเร็จของมาตรการดังกล่าวข้างต้น ทั้งในด้านกระบวนการและผลส าเร็จตาม

เป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยฯ ยังขาดความชัดเจนและครบถ้วนทั้งในด้านกระบวนการและ

มาตรการในการผลักดันด้านการวิจัยให้ไปในทิศทางที่คณะฯ ต้องการ รวมทั้งการประเมินผลและน า
ผลลัพธ์จากการประเมินผลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ อย่างจริงจัง ตามแนวทางของ

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง

งานวิจัยของคณะฯ ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม 

2. มาตรการและกระบวนการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิจัยควรถูกก าหนดขึ้นมา

ให้ชัดเจน 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมากขึ้น และให้มี

การกระจุกตัวน้อยลง 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
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  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 

  จุดแข็ง 
1. คณาจารย์ของคณะฯ มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เป็นที่ยอมรับ 
 

 แนวทำงเสริม 
1. คณะฯ ควรมียุทธศาสตร์ในการดึงเอาศักยภาพของอาจารย์ไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่

สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และสังคมโดยรวม ในด้านของการบริการวิชาการและ    

การบูรณาการร่วมกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ยังขาดความชัดเจนและครบถ้วน ทั้งในด้านกระบวนการ

และมาตรการในการผลักดันด้านการบริการวิชาการให้ไปในทิศทางที่คณะฯ ต้องการ รวมทั้งการประเมินผล

และน าผลลัพธ์จากการประเมินผลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนางานบริการ

วิชาการของคณะฯ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ อย่างจริงจัง ตาม

แนวทางของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลจากการประเมินไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงงานบริการวิชาการของคณะฯ ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม 

2. มาตรการและกระบวนการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการควรถูกก าหนดขึ้นมาให้
ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
   

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ ควรมีการก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของคณะ 

และในส่วนของนิสิต 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
2. การประเมินผลกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นว่า “มีการด าเนินการแล้ว” โดยบางกิจกรรมยังขาดการระบุว่า

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ เช่น ไม่มีการรายงานจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มิได้เน้นประเด็นส าคัญของกิจกรรม แต่เน้นในส่วนปลีกย่อย 

3. ไม่มีการน าผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ต้องด าเนินการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในทุกโครงการ และควรเน้นการประเมินผลโดย

พิจารณาถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดด้วย 
2. คณะฯ ต้องน าผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภำพระดับพอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง 
 

    - 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
 

1. บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีในสัดส่วนที่ต่ ามาก 
 

  ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของครบดีให้

มากขึ้น และควรมีการประเมินหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะด้วย 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก เช่นกัน 
   

 จุดแข็ง 
    - 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
 

    - 
  ข้อเสนอแนะ 
 

    - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี และผล    
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง 
 

    - 
 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
 

1. บางภาควิชาและโครงการยังมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
 

  
 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของภาควิชาและโครงการดังกล่าวให้ขึ้นมาอยู่ในระดับดีหรือ
ดีมาก 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละภำควิชำ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปนิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 

- 1. ไม่มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี 
และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ีและไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการงานของภาควิชาฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิราชการ 4 ปีให้สอดคล้องกับของ
คณะฯ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ 
 

2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติงาน
ประจ าป ีและไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพือ่พฒันาการบริหารจดัการ
งานของภาควชิาฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภาควิชาการจัดการ - 1. ไม่มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ  
 

2. ขาดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานประจ าปีสู่บุคลากร
ของภาควิชาฯ 
 

3. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับค่า
เป้าหมาย 

1. ควรน าเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ควรถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานประจ าปีสู่บุคลากรของ
ภาควิชาฯ 
 

3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับค่า
เป้าหมาย 

ภาควิชาการตลาด 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ป ีของ
ภาควิชาสอดคล้องกับคณะ         
  
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ีเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

1. ไม่มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดระดับคณะฯ    
 

2. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์กับค่า
เป้าหมาย 

1. ควรน าเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงานประจ าปีเสมอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. แผนปฏิบัติงานของภาควิชาควรเป็นภารกิจของภาควิชาโดยตรง ส่วนที่
อ้างอิงกับคณะ หรือใช้ร่วมกัน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือโครงการประชุม
ชี้แจงตัวบ่งชี้ไม่ควรระบุไว้ในแผนปฏิบัตงิานของภาควิชา 
 

3. แผนงานที่ไม่อยู่ในช่วงเวลา เช่น การรับทุนสนับสนุนของบุคลากร ไม่ควร
มีการน ามาจัดท าแผน เพราะเกินชว่งเวลา ไม่สอดคล้องกับปี 
 
4. แผนปฏิบัติงานประจ าป ีควรเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆ 
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5. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้และ
เปรียบเทียบการด าเนินงานตามแผนกับค่าเป้าหมาย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีละ 1 ครัง้    

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

ภาควิชาบัญช ี 1.มีการจัดท าแผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
ภาควิชาสอดคล้องกับคณะฯ และมี
การน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ให้ความเห็นชอบ        
  
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ีเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของภาควิชาฯ สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ ์

1. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว   บ่งบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และไม่มีการรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ไม่มีการน าผลการพจิารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
งานประจ าปีของภาควิชา 

1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว   บ่งบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และ
ไม่มีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ควรมีการน าผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีของภาควิชาฯ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑติ 

ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 
ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาบัญช ี

1. มีการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมการด าเนินการด้านหลักสูตร 
 

3. มีระบบและกลไกการเปิด 
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ยังมีน้อย 
 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมนี้อย 
 

3. ขาดระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ขาดการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากระบบงานการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

5. ขาดหลักฐานการน าผลการประเมินรายวิชามาใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. ควรด าเนินการจัดท าแบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร ปริญญา
ตรี (สมอ. 07-02) ให้ครบถ้วน 
 

2. ควรสรรหาอาจารย์ระดับปริญญาเอก และสนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

3. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏบิัติงาน 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์น าผลการวจิัยมาใช้ในการ
เรียนการสอนหรือเผยแพร ่
 

5. ควรจัดท าแบบฟอร์มการน าผลการประเมินรายวิชาไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 
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6. มีนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติจ านวนนอ้ย 
 

7. ขาดการประเมินผลความส าเร็จและการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานวิชาการให้แก่นิสิต 
 

7. ควรจัดท าการประเมินผลความส าเร็จ และน าไปใช้ในการวางแผนคร้ัง
ต่อไป 

 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

ภาควิชาการจัดการ 
ภาควิชาการเงิน 

- 1. ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นประวัตินิสิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 
 

2. ไม่มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และไม่
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 
 

3. ขาดการน าผลประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิตมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการต่อนิสิต 
 

4. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุด้าน 
และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
 

5. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมอยา่งชัดเจน 

1. ควรจะมีจัดเก็บฐานขอ้มูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันที่สามารถใช้เป็นขอ้มูล
ในการติดสื่อสาร 
 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต และส่งเสริมให้นิสิตมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรครบทั้ง 5 ด้าน  
 

3. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตและส่งเสริมให้นิสิต
น าความรู้ไป ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 

ภาควิชาการจัดการการผลิต 1. มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ การบริการข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน 
 

2. มีระบบและกลไกการส่งเสริม

1. ขาดการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 

3. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุด้าน 

1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เสนอให้ผู้เกี่ยวขอ้งจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง วิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ควรมีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิต เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
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กิจกรรมนิสิตที่หลากหลาย 
 

 

และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
 

4. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมอยา่งชัดเจน 

กิจกรรมต่างๆ 
 

3. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และน าไปบูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต และการพัฒนานิสิต 

ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาบัญช ี

1. มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ การบริการข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน 
 

2. มีระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตที่หลากหลาย 
 

 

1. ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นประวัตินิสิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน  
 

2. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุด้าน 
และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
 

3. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

1. ควรจะมีจัดเก็บฐานขอ้มูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันที่สามารถใช้เป็นขอ้มูล
ในการติดสื่อสาร   
 

2. ควรมีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิต เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ 
 

3. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และน าไปบูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต และการพัฒนานิสิต 

 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 

ภาควิชาการเงิน 1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 

1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิด้านวจิัย 
 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
วิจัย 

 2. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจัยและน าเสนอ/
เผยแพร่งานวิจยั 

 2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 

ภาควิชาการจัดการ 1. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกจิด้าน
วิจัย 

 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวนนอ้ย 
 

3. ขาดการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรือสร้างสรรให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอน 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
วิจัย 
 

2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ 
ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน ์
 
3. ควรมีหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนส่งเสริมการท างานวจิัยใหแ้ก่อาจารย์ 
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ภาควิชาการจัดการการผลิต 1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
 

2. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจัยและน าเสนอ/
เผยแพร่งานวิจยั 

1. ขาดการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรือสร้างสรรให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอน 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิด้านวจิัย 
 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
วิจัย 
 

2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 
 

3. ควรมีการบูรณาการงานวิจยัหรือสร้างสรรให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวจิัย ให้บูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์กบัการพัฒนาการเรียนการสอน 

ภาควิชาการตลาด 1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
 

2. ภาควิชามีงบประมาณและ
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้อาจารย์ท าวิจัยและน าเสนอ/
เผยแพร่งานวิจยั 
 

3. มีการบูรณาการงานวิจยักับการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิด้านวจิัย 
 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
วิจัย 
 

2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชาบัญช ี 1. ภาควิชามีงบประมาณและ

หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้อาจารย์ท าวิจัยและน าเสนอ/
เผยแพร่งานวิจยั 
 

2. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
 

3. มีการบูรณาการงานวิจยักับการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิด้านวจิัย 
 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้านการ
วิจัย 
 

2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 

- 1. ควรมีการส ารวจความต้องการของชมุชน 
 
2.  ภาควิชา ควรมกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 
 

3. ควรมกีารบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สังคมการงานวิจยั 
 

4. ควรน าผลการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
แผนและกระบวนการ อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

1. ควรมกีารส ารวจความต้องการของชมุชน ภาครัฐและเอกชน 
 

2. ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ในการให้บรกิารทางวิชาการ
ต่อสังคมในภาพรวมของภาควิชาให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ และระบบ/กลไกการให้บริการ 
*** ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงรวมถึงการกินดีอยู่ดี 
 

3. ควรมีการให้อาจารย์ได้บันทึกข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกบั
การเรียนการสอน และการวจิัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 

4. ควรหาแนวทางให้ภาควิชามีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
*** เป็นการประเมินผลการบูรณาการ ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

ภาควิชาการจัดการ - 1.  ภาควิชา ควรมกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 
 

2. ควรมีการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่งสังคมการงานวิจยั 
 

3. ควรน าผลการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
แผนและกระบวนการ อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

1. ควรมกีารส ารวจความต้องการของชมุชน  ภาครัฐและเอกชน 
 

2. ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ในการให้บรกิารทางวิชาการ
ต่อสังคมในภาพรวมของภาควิชาให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ และระบบ/กลไกการให้บริการ 
*** ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมถึงการกินดีอยู่ 
 

3. ควรมีการให้อาจารย์ได้บันทึกข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกบั
การเรียนการสอน และการวจิัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

   4. ควรหาแนวทางให้ภาควิชามีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
*** เป็นการประเมินผลการบูรณาการ ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาบัญช ี

1. มีความร่วมมือกับหนว่ยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งเข้มแข็ง 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการของชมุชน 
 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการของชมุชน ภาครัฐและเอกชน 
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2.  ภาควิชา ควรมกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับ 2. ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ในการให้บรกิารทางวิชาการ 
  การเรียนการสอน 

 

3. ควรมีการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่งสังคมการงานวิจยั 
 

4. ควรน าผลการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
แผนและกระบวนการ อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

ต่อสังคมในภาพรวมของภาควิชาให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปวางแผนพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ และระบบ/กลไกการให้บริการ 
*** ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมถึงการกินดีอยู่ดี 
 

3. ควรมีการให้อาจารย์ได้บันทึกข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกบั
การเรียนการสอน และการวจิัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
  

4. ควรหาแนวทางให้ภาควิชามีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
*** เป็นการประเมินผลการบูรณาการ ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ 
ภาควิชาบัญช ี

- 1.ขาดกลไกการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการน าการจัดกิจกรรม
ไปประเมิน และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงครั้ง
ต่อไป 

1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของ            การบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต 
และน าไปปรับปรุง 
 

2. ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ภาควิชาการจัดการการผลิต - 1. ขาดแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
 

2. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และ
น าไป 
ปรับปรุง 
 

3. ขาดการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
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ภาควิชาการตลาด 1. มีกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการด าเนินการ
ตามแผนอยา่งต่อเนื่อง 

1. ขาดการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างบริหารด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และด าเนินการอยา่งมีคุณภาพและ
สอดแทรกในวิชาเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 

2. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน และกจิกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
 

3. ขาดการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

1. ควรมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
อย่างชัดเจน 
 

2. ควรมีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต เพื่อให้มีการกล่อมเกลาจิตใจและสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

3. ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 
ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาบัญช ี

- 1. ยังขาดการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร      
2. ไม่มีการเปรียบเทียบการใช้จริงกับงบประมาณ 
3. ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสถานะทางการเงิน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้
แล้ววิเคราะหห์าสาเหตุความแตกตา่งเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจของผู้บริหารภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  236 
 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ 
ภาควิชาการจัดการการผลิต 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ตามนโยบายของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

1. ขาดการติดตามการด าเนินงานของอาจารย ์และความร่วมมือใน
การบูรณาการขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีคุณภาพสะท้อนตามความเป็นจริงของ
ภาควิชา 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 

3. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

1. ควรมีการก าหนดนโยบายดา้นประกนัคุณภาพ เน้นความส าคัญ และ
ถ่ายทอดสู่อาจารย์ของภาควิชา เพื่อด าเนินการให้สะท้อนคุณภาพของ
ภาควิชาอยา่งชัดเจน 
 

2. ควรน าแผนการประเมินคุณภาพของภาควิชาคณะฯ ไปแก้ไขปรับปรุงและ
วางแผนการพัฒนางานของภาควิชาให้มคุีณภาพยิ่งขึ้น 

ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาบัญช ี

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ตามนโยบายของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 
 

2. บุคลากรและอาจารย์มีส่วนร่วม
ในระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการติดตามการด าเนินงานของอาจารย ์และความร่วมมือใน
การบูรณาการขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีคุณภาพสะท้อนตามความเป็นจริงของ
ภาควิชา 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

1. ควรมีการก าหนดนโยบายดา้นประกนัคุณภาพ เน้นความส าคัญ และ
ถ่ายทอดสู่อาจารย์ของภาควิชา เพื่อด าเนินการให้สะท้อนคุณภาพของ
ภาควิชาอยา่งชัดเจน 
 

2. ควรน าแผนการประเมินคุณภาพของภาควิชาคณะฯ ไปแก้ไขปรับปรุงและ
วางแผนการพัฒนางานของภาควิชาให้มคุีณภาพยิ่งขึ้น 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละโครงกำรพิเศษ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปนิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 1.มีการจัดท าแผนกลยุทธ ์และ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของโครงการฯ
สอดคล้องกับคณะฯ และมีการน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความ
เห็นชอบ    
      
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
โครงการฯ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

1. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และไม่มีการรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ไม่มีการน าผลการพจิารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของโครงการฯ 

1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และไม่มีการรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ควรมีการน าผลการพิจารณาขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
งานประจ าปีของโครงการฯ 

โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 

- 1. ไม่มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติราชการ 4 
ปี และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ไม่มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีสู่
บุคลากรของโครงการฯ 
 

3. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าป ี
  
4. ไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

1. ควรมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีสู่
บุคลากรของโครงการฯ 
 

3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 

4.ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงาน
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งานของโครงการฯ  ของโครงการฯ 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน               
(ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกต ิ

- 1. ไม่มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติราชการ 4 
ปี และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 

3. ไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
งานของโครงการฯ 

1. ควรมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 

3.ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงาน
ของโครงการฯ 

 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

- 1. ไม่มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
2. ไม่มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่
บุคลากรของโครงการฯ 
 

3. ไม่มีการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัตงิานประจ าปีครบตาม 4 
พันธกิจ 
 

4. ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 

5. ไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
งานของโครงการฯ 

1. ควรมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และไม่มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
2. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
ราชการ 4 ปี สู่บุคลากรของโครงการ 
 

3. ควรมีการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปีครบตาม 4 พันธ
กิจ 
 

4. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติงานประจ าปี  
 

5. ควรได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
งานของโครงการฯ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑติ 
โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 

1. มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาของการปรับปรุง
หลักสูตรครบทุกหลักสูตร 

1. ขาดระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนสิิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน

1. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏบิัติงาน 
 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์น าผลการวจิัยมาใช้
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โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน             
(ภาคพิเศษ) 
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                    
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ 

 ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

2. ขาดการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากระบบงาน
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

3. ขาดหลักฐานการน าผลการประเมินรายวิชามาใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. มีนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย 
 

5. ขาดการประเมินผลความส าเร็จและการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ในการเรียนการสอนหรอืเผยแพร ่
 

3. ควรจัดท าแบบฟอร์มการน าผลการประเมินรายวิชาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานวิชาการให้แก่นิสิต 
 

5. ควรจัดท าการประเมินผลความส าเร็จ และน าไปใช้ในการวางแผน
ครั้งต่อไป 

 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 1. มีการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนานิสิต 
ในด้านวิชาการและกจิกรรมเสริม
หลักสูตร 

1. ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นประวัตินิสิตทั้งศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน  
 

2. ขาดการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ และประเมินผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
 

3. ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  
 

4. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุ
ด้าน และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

5. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ใน 

1. ควรจะมีจัดเก็บฐานขอ้มูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันที่สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการติดสื่อสาร  
  
2. ควรมีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิต เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ 
 

3. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และน าไปบูรณา
การกับกิจกรรมนิสิต และการพัฒนานิสติ 
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การจัดกิจกรรมอยา่งชัดเจน 
โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน               
(ภาคพิเศษ) 

- 1. ขาดการติดตามให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อพัฒนานิสิต หลังจากนิสิต
ส าเร็จการศึกษาไปแลว้  
 

2. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริมพัฒนานิสิต ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ครบอยา่งน้อย 2 ด้าน ทีจ่ดัโดยโครงการหรือนิสิต 
  
3. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุ
ด้าน และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

4. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมอยา่งชัดเจน 

1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมพฒันานิสิตเพิ่มมากขึ้น  
 

2. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และน าไปบูรณา
การกับกิจกรรมนิสิต และการพัฒนานิสติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ 

- 1. ขาดการติดตามให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อพัฒนานิสิต หลังจากนิสิต
ส าเร็จการศึกษาไปแลว้  
 

2. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริมพัฒนานิสิต ส าหรับ
บัณฑติศึกษา ครบอยา่งน้อย 2 ด้าน ทีจ่ดัโดยโครงการหรือนิสิต  
 

3. ขาดการประเมินผลกจิกรรมการให้บริการแก่นิสิตครบถ้วนทกุ
ด้าน และให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

4. ขาดการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ใน

1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมพฒันานิสิตเพิ่มมากขึ้น  
 

2. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และน าไปบูรณา
การกับกิจกรรมนิสิต และการพัฒนานิสติ 
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การจัดกิจกรรมอยา่งชัดเจน 
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

- ยังไม่มีการจัดท ากจิกรรมเสริมหลักสูตร ที่เกี่ยวขอ้งกับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก 

- 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ 1. โครงการมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ 
งานวิจัย 
 

2. มีการบูรณาการงานวิจยักับการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิด้าน
วิจัย 
 

2. ขาดการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่
สาธารณชนและผู้เกีย่วขอ้ง 

1. ควรมีการน าผลการประเมินงานวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงพันธกิจด้าน
การวิจยั 
 

2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและสร้างสรร 
เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 1. มีกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และการด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ขาดการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างบริหารด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ
และสอดแทรกในวิชาเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 

2. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

1. ควรมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน 
 

2. ควรมีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้มีการกล่อมเกลาจิตใจและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ - 1. ขาดการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างบริหารด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ
และสอดแทรกในวิชาเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 

2. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

1. ควรมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้างท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน 
 

2. ควรมีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้มีการกล่อมเกลาจิตใจและ
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การสอน และกิจกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
 

3. ขาดการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน              
(ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 

- 1. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
โดยมีการประเมิน และน าผลประเมินไปปรับปรุง 
 

1. ควรมีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้มีการกล่อมเกลาจิตใจและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                         
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

- 1. ขาดแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน และกจิกรรมนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
 

2. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม
นิสิต และน าไปปรับปรุง 
 

3. ขาดการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ - 1. ขาดการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

1.ควรพยายามหาแนวทางสร้างมาตรฐานคุณภาพการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 1. มีการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยสถานะทาง
การเงินของโครงการฯ รวมทั้งการ
เปรียบเทียบกับงบประมาณ และการน า
ผลต่างมาใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ
ของผู้บริหารโครงการ 

- - 

โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน              
(ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 

- 1. ยังขาดการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร      
 

2. ไม่มีการเปรียบเทียบการใช้จริงกับงบประมาณ 
 

3. ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสถานะทางการเงิน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับงบประมาณที่
ก าหนดไว้แลว้วิเคราะหห์าสาเหตุความแตกต่างเพื่อน าขอ้มูลไปใช้ใน
การวางแผนตัดสินใจของผู้บริหารภาควชิา 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

- 1. ยังขาดการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับงบประมาณที่
ก าหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่างเพื่อน าขอ้มูลไปใช้ใน
การวางแผนตัดสินใจของผู้บริหารโครงการ 

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ - 1. ยังขาดการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
2. ขาดการจัดท ารายงานทางการเงินที่เป็นระบบน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับงบประมาณที่
ก าหนดไว้ และวิเคราะห์หาสาเหตุความแตกต่างเพื่อน าขอ้มูลไปใช้ใน
การวางแผนตัดสินใจของผู้บริหารโครงการ 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
โครงการปริญญาตรีการบัญช ี (ภาคพิเศษ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ ภาคปกติ 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพตาม
นโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 

2. บุคลากรและอาจารย์มีส่วนร่วมใน
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการติดตามการด าเนินงานของอาจารย ์และความร่วมมือใน
การบูรณาการขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีคุณภาพสะท้อนตามความ
เป็นจริงของโครงการ 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 

3. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดยีิ่งขึ้น 

1. ควรมีการก าหนดนโยบายดา้นประกนัคุณภาพ เน้นความส าคัญ 
และถ่ายทอดสู่อาจารยข์องภาควิชา เพือ่ด าเนินการให้สะท้อน
คุณภาพของภาควิชาอย่างชัดเจน 
 

2. ควรน าแผนการประเมินคุณภาพของภาควิชาคณะฯ ไปแก้ไข
ปรับปรุงและวางแผนการพัฒนางานของภาควิชาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

โครงการปริญญาโท การบัญช ี ภาคพิเศษ 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร (EX-MBA) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ 
(นานาชาติ) 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิ (สปท.) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (สุพรรณบุรี) 
โครงการปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหารการเงิน             
(ภาคพิเศษ) 
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                   
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ ภาคค่ า 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพตาม
นโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

1. ขาดการติดตามการด าเนินงานของอาจารย ์และความร่วมมือใน
การบูรณาการขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีคุณภาพสะท้อนตามความ
เป็นจริงของภาควิชา 
 

2. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 

3. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดยีิ่งขึ้น 

1. ควรมีการก าหนดนโยบายดา้นประกนัคุณภาพ เน้นความส าคัญ 
และถ่ายทอดสู่อาจารยข์องภาควิชา เพือ่ด าเนินการให้สะท้อน
คุณภาพของภาควิชาอย่างชัดเจน 
 

2. ควรน าแผนการประเมินคุณภาพของภาควิชาคณะฯ ไปแก้ไข
ปรับปรุงและวางแผนการพัฒนางานของภาควิชาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจ ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 
25 – 26 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 31 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 23 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 7 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการค่ายวิจัย เนื่องจาก เกิดอุทกภัยน้ าท่วม จึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 
   

รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะบริหำรธุรกิจ 

รำยงำน ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2554 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

1. คณะยงัไม่ถา่ยทอดแผน
กลยทุธ์ของคณะฯ ลงไปสู่
บคุลากรทุกระดับได้อยา่ง
ท่ัวถงึ

1. คณะควรถา่ยทอดแผนกล
ยทุธ์ของคณะฯ ลงไปสู่ระดับ
ตัวบคุคล โดยการใชส่ื้อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ใหม้ากขึน้

ชีแ้จงเกี่ยวกับการด าเนนิการ
จดัท าแผนกลยทุธ์ของคณะฯ 
ไปสู่บคุลากรทุกคนภายใน
คณะฯ

โครงการการประชมุ
ชีแ้จงถา่ยทอดแผนกล
ยทุธ์สู่บคุลากรของคณะ
บริหารธุรกิจ

กิจกรรมสัมมนาบคุลากร
ของคณะอยา่งนอ้ยปลีะ 1
 คร้ัง

บคุลากรมีความเขา้ใจใน
แผนกลยทุธ์อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 80

500,000 คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน

กิจกรรมการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แผนกลยทุธ์ของคณะฯ 
เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่บคุลากร
ท้ังคณะได้รับทราบอยา่ง
ท่ัวถงึ

มีส่ือประชาสัมพันธ์
ครบถว้นไม่นอ้ยกว่า 3 
ชอ่งทาง ได้แก่ จดหมาย
ขา่ว เว็ปไซด์ จดหมาย
อิเล็กทรอนกิส์

5,000 คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน

2. ยงัไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนนิโครงการทุกโครงการ
ตามแผน

2. ควรสร้างระบบการติดตาม
 ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงาน
อยา่งชดัเจนทุกโครงการตาม
แผนประจ าป ีและแผนปฏบิติั
ราชการ 4 ปี

สร้างระบบการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการตามแผนประจ าปแีละ
แผนปฏบิติัราชการอยา่ง
เคร่งครัด

โครงการการติดตามผล
การด าเนนิงานตามแผน
ประจ าปแีละแผนปฏบิติั
ราชการ 4 ปี

กิจกรรมการจดัสร้างระบบ
ประเมินโครงการภายใน 1
 ปี

คณะมีรายงาน
ความก้าวหนา้อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 70 ของ
โครงการทัง้หมด

30,000 คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน

1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินงำน

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555 6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

1. หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ี
เปดิสอนยงัมีจ านวนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบนั
ในกลุ่ม ง ท่ีเนน้การวิจยัและ
ผลิตบณัฑิตขัน้สูง โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 
50) รวมท้ังจ านวนนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยั 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) ก็ยงัไม่
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชน่กัน (ร้อยละ 30)

1. ควรมีการเปดิหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษา (ปริญญา
โท แผน ก และ ปริญญาเอก )
 และรับนสิิตใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ปรับและรักษาสัดส่วนการรับ
นสิิตแผน ก และ แผน ข 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญา
โท (บธ.ม. และ บช.ม) และ
ระดับปริญญาเอก ในภาพรวม
ของคณะฯ ใหเ้ปน็ 30:70 ตาม
เกณฑ์ของ มก.

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมสัมมนาระหว่าง
ภาควิชาและโครงการ
พิเศษระดับบณัฑิตศึกษา
เกี่ยวกับจ านวนการรับนสิิต
ใหม่และสัดส่วนอาจารย์

สัดส่วนนสิิตใหม่ระดับ
บณัฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2555 ทีเ่ปน็
แผนท าวิทยานพินธ์ใน
ภาพรวมของคณะฯ ไม่
นอ้ยกว่า ร้อยละ 30 
ของจ านวนนสิิตใหม่
ท้ังหมด

3,000 คณบดีและ 
รองคณบดี ท่ี
ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมสัปดาหน์สิิตพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

คณะมีนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาทีไ่ม่
สามารถจบการศึกษาได้
ตามก าหนดของหลักสูตร
 (นสิิตรหสัก่อนป ี53) 
จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 ไม่
นอ้ยกว่า ร้อยละ 50

5,000 คณบดีและ 
รองคณบดี ท่ี
ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก
ของนิสิต และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตรของ
คณะฯ ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

คณะจดัท า มคอ.2 ของ
ทุกหลักสูตร (8 หลักสูตร
 :ตรี 5 ,โท 2, เอก1) 
เสร็จส้ินร้อยละ 100

180,000 คณบดีและ 
รองคณบดี ท่ี
ได้รับมอบหมาย

หัวหน้า
ภาควชิาและ
หรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต

1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555
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7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

2. คุณวุฒิของอาจารยป์ระจ า
ระดับปริญญาเอก รวมท้ัง
ต าแหนง่ทางวิชาการต้ังแต่
รองศาสตราจารยข์ึน้ไปยงัมี
จ านวนมาก

2. ควรบรรจอุาจารยร์ะดับ
ปริญญาเอก และส่งเสริม
สนบัสนนุใหอ้าจารยข์อ
ต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึน้

บรรจอุาจารยใ์นระดับปริญญษ
เอก และส่งเสริมใหอ้าจารยข์อ
ต าแหนง่ทางวิชาการตามกรอบ
ระยะเวลา

โครงการพัฒนาอาจารย์
เพื่อการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ

จดัอบรมใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับการขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ

1. จ านวนอาจารยเ์ขา้
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการ
ขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ ไม่นอ้ยกว่าง 10
 คน

20,000 คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

2. จ านวนอาจารยท์ีย่ืน่
ขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ ไม่นอ้ยกว่า 5 
คน

จดัอบรมการเขยีนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วม
อบรมการเขยีนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

30,000 คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

3. สัดส่วนของนสิิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ ามี
อัตราท่ีสูง

3. ควรปรับการรับจ านวนนสิิต
ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ.

รับสมัครและบรรจอุาจารยใ์น
ระดับปริญญาเอก และส่งเสริม
ใหอ้าจารยข์อต าแหนง่ทาง
วิชาการตามกรอบระยะเวลา

โครงการพัฒนาอาจารย์
เพื่อการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ

กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหนง่ทางวิชาการ

1. จ านวนอาจารยเ์ขา้
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการ
ขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ ไม่นอ้ยกว่าง 10
 คน

20,000 คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

2. จ านวนอาจารยท์ีย่ืน่
ขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ ไม่นอ้ยกว่า 5 
คน



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  220 
 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
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กิจกรรมการอบรมการ
เขยีนผลงานทางวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วม
อบรมการเขยีนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

30,000 คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

4. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนการบริหาร และ
พัฒนาคณาจารยแ์ละสาย
สนบัสนนุ

4. ควรมีการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนการบริหาร และ
พัฒนาคณาจารยแ์ละสาย
สนบัสนนุ และการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์
และสายสนบัสนนุ

กระตุ้นใหบ้คุลากรของคณะ
ท้ังคณาจารยแ์ละสายสนบัสนนุ
ตระหนกัถงึความส าคัญของ
การประเมินผลและปรับปรุง
แผนงานประจ าปี

โครงการสัมมนา
ประจ าปขีองหนว่ยงาน
ยอ่ยเพื่อทบทวนภาระ
งานและแผนงานของ
อาจารยป์ระจ าปี

กิจกรรมสัมมนาประจ าปี
ของหนว่ยงานยอ่ยเพื่อ
ทบทวนภาระงานและ
แผนงานของอาจารย์
ประจ าปี

จ านวนโครงการสัมมนา
ประจ าป ีอยา่งนอ้ย 1 
โครงการ

20,000 คณบดี /รอง
คณบดี/ผู้ชว่ย
คณบดี/
หวัหนา้
ภาควิชา/
ประธาน
โครงการ

ส านกังาน
เลขานกุาร/
ภาควิชา/
โครงการพิเศษ

5. ไม่มีการประเมินคุณภาพ
ของการบริการด้านกายภาพ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเปน็ และระบบ
สาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคาร
และบริเวณโดยรอบ

5. ควรมีการประเมินคุณภาพ
ของบริการด้านกายภาพ ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 
และระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภยัของ
อาคารและบริเวณโดยรอบ

ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อ
ประเมินคุณภาพของบริการ
ด้านกายภาพ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเปน็ และ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภยัของอาคารและ
บริเวณโดยรอบ

โครงการส ารวจคุณภาพ
การบริการด้านกายภาพ
 ส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีจ าเปน็ และระบบ
สาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยั

กิจกรรมการส ารวจ
แบบสอบถามใหน้สิิต
จ าแนกตามระดับ/ชัน้ป ี
วิเคราะห ์ประเมินผลจดัท า
รายงานผล และด าเนนิการ
แก้ไขปรับปรุงตามความ
คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ

ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ประเมินต้องไม่
นอ้ยกว่า 3.5 จาก
เกณฑ์คะแนนเต็ม 5

20,000 หวัหนา้
ส านกังาน
เลขานกุารคณะ

หวัหนา้
ส านกังาน
เลขานกุาร
คณะ/งาน
อาคารสถานที่
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6. ไม่มีการวิจยัในชัน้เรียน 6. ควรมีการท าวิจยัในชัน้เรียน
 เพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน

โนม้นา้วและจงูใจใหค้ณาจารย์
เหน็ความส าคัญของการจดัท า
การวิจยัในชัน้เรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ติดตามผลการจดัท าวิจยั
ในชัน้เรียน

1. จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้
รับอบรมและร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่
นอ้ยกว่า 10 คน

30,000 คณบดีและ
รองคณบดีที่
ได้รับ
มอบหมาย

อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

2. จ านวนรายวิชาทีม่ี
การจดัท าวิจยัในชัน้เรียน
 ไม่นอ้ยกว่า 5 รายวิชา

7. นสิิตระดับบณัฑิตศึกษา
ยงัมีการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิยานพินธ์ในระดับ
นานาชาตินอ้ย

7. ควรมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหน้สิิตน าผลงาน
จากวิทยานพินธ์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดบ
นานาชาติจ านวนมากขึน้

สนบัสนนุทางด้านวิชาการแก่
นสิิตท่ีมีความพร้อมส าหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมการอบรมการ
เขยีนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1. จ านวนนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาทีเ่ขา้รับ
การอบรมไม่นอ้ยกว่า 10
 คน

60,000 อาจารยท์ี่
ปรึกษาหลัก
ของนสิิต

2. จ านวนผลงานของ
นสิิตระดับบณัฑิตศึกษา
ท่ีได้รับการตอบรับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติไม่นอ้ยกว่า 5 
ผลงาน

3. จ านวนผลงานของ
นสิิตระดับบณัฑิตศึกษา
ท่ีส่งตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติไม่นอ้ยกว่า 1 
ผลงาน

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
และ/หรือ
คณะกรรมการ
ด าเนนิกงาน
โครงการ
ระดับ
บณัฑิตศึกษา
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1. ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีของ
คณะยงัขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไม่มีการประเมินผล
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผลการด าเนนิงานของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

1. คณะกรรมการอาจารยท่ี์
ปรึกษาควรด าเนนิการตามท่ี
ได้รับมอบหมายอยา่งเปน็
ระบบ โดยจดัท าแผนงาน
ประจ าปรีวมถงึการติดตามผล
การด าเนนิงานเพื่อใหร้ะบบ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีมีความ
ชดัเจนเปน็รูปธรรม

ส่งเสริม สนบัสนนุให้
คณะกรรมการอาจารยท่ี์
ปรึกษาด าเนนิงานตามระบบ 
ใหจ้ดัท าแผนงานประจ าป ีและ
ติดตามผลการด าเนนิงาน 
ขบัเคล่ือนระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีมีความชดัเจนเปน็
รูปธรรม

การจดัต้ัง
คณะกรรมการอาจารย์
ท่ีปรึกษา โดยแต่งต้ัง
จากผู้แทนของภาควิชา

การประชมุของ
คณะกรรมการอาจารยท่ี์
ปรึกษา

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการ ไม่นอ้ย
กว่าปลีะ 2 คร้ัง

คณะกรรมการ
อาจารย์?
ปรึกษา/
หัวหน้าภาควชิา

คณะกรรมการ
อาจารย์ที่
ปรึกษา/ภาควชิา

โครงการ Social Media
 ส าหรับนสิิตท่ีมีปญัหา
ด้านการเรียน ปญัหา
ส่วนตัวทางเว็บเพจ

กิจกรรมการจดัท า Social
 Media

จ านวนผู้เขา้ใชบ้ริการเว็บ
เพจ Social Media 
ส าหรับนสิิต ไม่นอ้ยกว่า
 10 คน

50,000

โครงการแนะแนว
หลักสูตรส าหรับนสิิต

1. กิจกรรม Open house
2. กิจกรรมการเขา้เยีย่ม
ชมของคณะ
3. มอบเอกสารแนะน า
หลักสูตรคณะใหแ้ก่กอง
บริการการศึกษา

จ านวนโครงการแนะ
แนวหลักสูตรส าหรับนสิิต
 ไม่นอ้ยกว่าปลีะ 1 คร้ัง

โครงการจดัท าแผนการ
พัฒนาการปรับปรุง
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา

1. การประชมุของ
คณะกรรมการปริญญาตรี
2. การประชมุของ
ภาควิชาฯ

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการและ
ภาควิชาฯ เกี่ยวกับเร่ือง
การพัฒนาระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา ไม่นอ้ยกว่าปี
ละ 2 คร้ัง

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
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กิจกรรมการรณรงค์ให้
นสิิตประเมินอาจารยท่ี์
ปรึกษา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทาง
โปสเตอร์ Website ของ
คณะ

อัตราการประเมิน
อาจารยท์ีป่รึกษาไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนนสิิตทัง้หมด

100,000

กิจกรรมการรณรงค์การ
ประเมินระบบอาจารยท่ี์
ปรึกษาพร้อมกับระบบ
ประเมินรายวิชา

อัตราการประเมิน
อาจารยท์ีป่รึกษาไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนนสิิตทัง้หมด

การประชมุคณะกรรมการ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการไม่นอ้ย
กว่าปลีะ 2 คร้ัง

2. ยงัไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนนิโครงการทุกโครงการ
ตามแผน

2. ควรน าผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบ้ริการมา
ใชเ้ปน็ขอ้มูลในการพัฒนาการ
จดับริการท่ีสนองความ
ต้องการของนสิิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระตุ้นใหม้ีการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการ

โครงการกระตุ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ้ริการของนสิิต

กิจกรรมการรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์ให้
หนว่ยงานปรับปรุงการ
บริการตามผลประเมิน
คุณภาพการใหบ้ริการเพื่อ
พัฒนาการจดับริการท่ี
สนองความต้องการนสิิต
ของคณะฯ

ผลการประเมินของ
ผู้รับบริการพึงพอใจไม่
นอ้ยกว่าระดับ 3.5 จาก
เกณฑ์คะแนนเต็ม 5

คณะกรรมการ
กจิการนิสิต

คณะกรรมการ
กจิการนิสิต/
สโมสรนิสิต
คณะ
บริหารธรุกจิ
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

1. คณะมีผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์เปน็จ านวนมาก 
แต่คณาจารยย์งัไม่ได้เขา้ไป
กรอกขอ้มูลในฐานขอ้มูล
กลางของมหาวิทยาลัย

1. ควรประชาสัมพันธ์การ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ และการ
จดัการบรรยายใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในการกรอกขอ้มูล
ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การกรอกขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
และจดับรรยายใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในการกรอกขอ้มูล
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารยใ์นคณะกรอก
ขอ้มูลผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์

กิจกรรมรณรงค์พร้อมการ
ประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารย์
ในคณะกรอกขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์

อัตราการบนัทกึขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 90

คณบดี /
รองคณบดี /
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

โครงการบรรยายและให้
ความรู้ความเขา้ใจการ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์

กิจกรรมบรรยายและให้
ความรู้ความเขา้ใจการ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์

อัตราการบนัทกึขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 90

20,000 คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

2. มีระบบการติดตาม
งบประมาณการวิจยั แต่การ
จดัเก็บเอกสารไม่ชดัเจน

2. ควรพัฒนาการจดัเก็บ
เอกสารด้านการวิจยัอยา่งเปน็
ระบบ

พัฒนาการจดัเก็บเอกสารด้าน
การวิจยัใหร้ะบบในรูปแบบ
เอกสารและฐานขอ้มูล

กิจกรรมการจดัสร้างระบบ
การจดัการเอกสาร

อัตราความสมบรูณ์ของ
ฐานขอ้มูลเทยีบกับ
ขอ้มูลจริงไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 90

คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

3. งบวิจยัจากภายนอก
กระจกุตัวเฉพาะอาจารยบ์าง
กลุ่ม

3. ควรสนบัสนนุใหม้ีจ านวน
อาจารยข์อทุนวิจยัจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้

สนบัสนนุและกระตุ้นให้
คณาจารยข์อรับทุนวิจยัจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้

โครงการค่ายวิจยั กิจกรรมการจดัค่ายวิจยั
และบริการทางวิชาการ

จ านวนนกัวิจยัรุ่นใหม่ไม่
นอ้ยกว่า 5 คน

คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

องค์ประกอบที่ 4 กำรวจัิย
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

1. ไม่มีการส ารวจความ
ต้องการของชมุชน ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อจดัท าแผน
บริการวิชาการของคณะ

1. ควรริเร่ิมท าการบริการ
วิชาการเชงิรุก โดยการส ารวจ
ความต้องการของชมุชน 
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจดัท า
แผนบริการวิชาการของคณะ

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนสิิต
ทกุระดับส ารวจความต้องการ
ของชมุชน ภาครัฐหรือเอกชน

นิสิต
โครงการ SIFE
บุคลำกร
โครงการส ารวจความ
ต้องการระหว่างผู้ว่าจา้ง
และทีป่รึกษา

นิสิต
กิจกรรม SIFE
บุคลำกร
ลงพื้นทีเ่พื่อส ารวจความ
ต้องการระหว่างผู้ว่าจา้ง
และทีป่รึกษา

จ านวนโครงการวิจยัเพื่อ
ส ารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียอยา่ง
นอ้ยปลีะ 1 โครงการ

20,000 คณบดี /
รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม

1. ไม่มีการน าผลการประเมิน
การด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ 
ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนนิกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ควรมีการน าผลการ
ประเมินการด าเนนิกิจกรรม
ต่าง ๆ ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนนิกิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

กระตุ้นใหห้นว่ยงานปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนนิกิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหส้อดคล้องกับผล
การประเมิน

โครงการพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมอยา่ง
ต่อเนื่องและจริงจงั

กิจกรรมการรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์ให้
นสิิต/บคุลากรร่วมกัน
พัฒนากิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหเ้ปน็ไปตามและ
สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน

จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงตามผลการ
ประเมินไม่นอ้ยกว่า 5 
กิจกรรม

20,000 คณบดี /
รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

1. ยงัไม่มีการน าความรู้ทีไ่ด้
จากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปจัจบุนัหรือปี
การศึกษาทีผ่่านมาทีเ่ปน็ลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้
ทกัษะของผู้ทีม่ีประสบการณ์
ตรงทีเ่ปน็แนวทางปฏบิติัทีดี่
มาปรับใชใ้นการปฏบิติังานจริง

1. ควรน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
จดัการความรู้ในปกีารศึกษา
ปจัจบุนั หรือปกีารศึกษาที่
ผ่านมาทีเ่ปน็ลายลักษณ์อักษร
และจากความรู้ ทกัษะของผู้
มีประสบการณ์ตรงทีเ่ปน็แนว
ปฏบิติัทีดี่มาปรับใชใ้นการ
ปฏบิติังานจริง

สนบัสนนุ ส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ภายในหนว่ยงาน 
พร้อมทัง้น าความรู้ทีไ่ด้ทีเ่ปน็
แนวปฏบิติัทีดี่มาปรับใชใ้นการ
ปฏบิติังานจริง

1. โครงการพัฒนาการ
จดัการความรู้ฝ่าย
สารสนเทศ
2. โครงการจดัท า
แผนปฏบิติัการการ
จดัการความรู้ของคณะ

กิจกรรมการจดัท า
แผนปฏบิติัการการจดัการ
ความรู้ของคณะ

คณะมีแผนปฏบิติัการ
การจดัการความรู้ที่
ชดัเจน

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

2. การประสานงานระหว่าง
ภาควิชาและโครงการ กับ
ส านกังานเลขานกุารคณะยงั
มีความเขา้ใจไม่ตรงกันและ
ล่าชา้

2. คณะร่วมกันจดัท า Work 
flow ระหว่างภาควิชาและ
โครงการ กับส านกังาน
เลขานกุารใหช้ดัเจน และท า
ความเขา้ใจใหต้รงกัน รวมท้ัง
มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงาน

ส่งเสริมการใชง้านระบบ
ส านกังานอิเล็กทรอนคิส์ 
(E-Office) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน

โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบ E-Office

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจส าหรับบคุลากร
ในการใชง้านระบบ 
E-Office

จ านวนโครงการอบรม
บคุลากรใหเ้ขา้ใจการใช ้
E-Office ไม่นอ้ยกว่า 2
 คร้ังต่อปี

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ/
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. การปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างานตามแนวนโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงไปยงัมีขอ้จ ากัด

3. ควรท าความเขา้ใจ และ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียน โดยใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนนิการ เพื่อใหก้าร
ปรับเปล่ียนเปน็ไปอยา่งมี
ระบบ และมีปญัหานอ้ยท่ีสุด

สร้างความเขา้ใจ และเตรียม
ความพร้อมใหบ้คุลากร
ปรับเปล่ียนศักยภาพตนเองให้
ทันสู่การท างานอยา่งเปน็ระบบ
และทันสมัย

โครงการบม่เพาะคนรุ่น
ใหม่

กิจกรรมบม่เพาะคนรุ่นใหม่
เพื่อการถา่ยทอดการ
ปฏบิติังาน

จ านวนกิจกรรมอยา่ง
นอ้ย 2 คร้ัง ต่อปี

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

4. โครงการบณัฑิตศึกษา
ต่าง ๆ มีงานธุรการเบด็เสร็จ
ของโครงการเอง จงึอาจมี
ความซ้ าซ้อน และมีภาระ
งานมากเมื่อเทียบกับ
บคุลากรท่ีมีอยูใ่นแต่ละ
โครงการ

4. ควรพิจารณาจดัต้ังศูนย์
บณัฑิตศึกษาของคณะ 
โดยรวมโครงการท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนและลดภาระงาน
ธุรการบางส่วน เชน่ งาน
การเงิน งานลัญช ีงานบริการ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 เปน็ต้น โดยมีตัวแทนจากทุก
โครงการท่ีเกี่ยวขอ้งร่วมเปน็
คณะกรรมการศูนยบ์ณัฑิตฯ 
แต่การบริหารงานวิชาการ
ยงัคงรูปคณะกรรมการบริหาร
 และคณะกรรมการ
ด าเนนิงานของแต่ละโครงการ
 ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแล ท้ังนี้เพื่อลด
ภาระของอาจารยใ์นส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งกับงานธุรการ และมี
เวลาท างานวิชาการเพิ่มขึน้

จดัต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ศึกษาความเปน็ไปได้ในการ
รวมศูนยก์ารท างาน

โครงการศึกษาความ
เปน็ไปได้ในการรวม
ศูนยก์ารท างาน

กิจกรรมการศึกษาความ
เปน็ไปได้ในการรวมศูนย์

จ านวนการประชมุ
คณะกรรมการไม่นอ้ย
กว่า 2 คร้ังต่อปี

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

5. โครงสร้างการบริหารงาน
ยงัไม่มีการระบหุนา้ท่ีความ
รับผิดชอบใหช้ดัเจน และไม่
สอดคล้องกับขอบเขตและ
ลักษณะงาน

5. ควรปรับโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยระบหุนา้ท่ี
ความรับผิดชอบใหช้ดัเจนและ
ใหส้อดคล้องกับขอบเขตและ
ลักษณะงาน เพื่อใหก้าร
บริหารงานมีประสิทธิภาพดีขึน้

ระบหุนา้ท่ีความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจนเปน็ลายลักษณ์
อักษร

โครงการจดัท าแผนผัง
องค์กรพร้อมระบหุนา้ท่ี
ความรับผิดชอบให้
บคุลากรท้ังคณะรับทราบ

กิจกรรมจดัท าแผนผัง
องค์กรพร้อมระบหุนา้ท่ี
ความรับผิดชอบให้
บคุลากรท้ังคณะรับทราบ

คณะมีแผนผังองค์กรที่
ระบหุนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบัติงำน

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555

 - ไม่มีขอ้เสนอแนะ -

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงนิและงบประมำณ

อาจารยแ์ละบคุลากรใน
หนว่ยงานยอ่ยและคณะ 
ยงัใหค้วามส าคัญในงาน
ประกันคุณภาพค่อนขา้งนอ้ย
ท าใหไ้ม่สามารถน างาน
ประกันคุณภาพมาผนวกให้
เปน็งานประจ าได้

ควรหากลยทุธ์ท่ีจะส่งเสริม
หรือสอดแทรกใหง้านประกัน
คุณภาพเปน็งานท่ีต้องปฏบิติั
ประจ าอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ

จดัใหม้ีการด าเนนิงานตาม
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในอยา่งต่อเนื่อง

โครงการจดัเก็บขอ้มูล
และจดัท ารายงานการ
ประกันคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่องของภาควิชา 
โครงการ และคณะ

กิจกรรมการจดัเก็บขอ้มูล
และด าเนนิการตามระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพอยา่งต่อเนื่องของ
ภาควิชา โครงการ และ
คณะ

ภาควิชา โครงการ และ 
สลค. ส่งขอ้มูลการ
ประกันคุณภาพต่อคณะ
ได้ทุกไตรมาส

15,000 คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/
หัวหน้า
ภาควชิา/
ประธาน
โครงการ

คณะกรรมการ
ประกนั
คุณภาพ/
คณะกรรมการ
สนับสนุน
กลไก/
เจ้าหน้าท่ี
ภาควชิา/
เจ้าหน้าท่ี
โครงการ

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระหว่าง
กาล

กิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระหว่าง
กาลของภาควิชา โครงการ
 และคณะ โดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพระหว่างกาล

จ านวนคร้ังของการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ระหว่างกาลทกุ
หนว่ยงานยอ่ย 1 คร้ัง
ต่อปี

15,000

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี

กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี
โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพประจ าปี

จ านวนคร้ังของการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 1 คร้ังต่อปี

15,000

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
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ดูแล

7.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน

โครงการฝึกอบรม
ทักษะด้านการจดัท า
ประกันคุณภาพ

กิจกรรมการฝึกอบรม
ทักษะด้านการจดัท า
ประกันคุณภาพ โดย
วิทยากรท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย

จ านวนคร้ังของการ
จดัการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการจดัท า
ประกันคุณภาพใหแ้ก่
บคุลากรของคณะอยา่ง
นอ้ย 2 คร้ัง

กิจกรรมละ
 20,000

หมำยเหตุ   ระยะเวลาด าเนนิการตามรอบปงีบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเ้หน็ในแต่ละเดือน
ค ำอธิบำย
          ชอ่งท่ี 1 สรุปจดุอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
          ชอ่งท่ี 2 สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
          ชอ่งท่ี 3 หนว่ยงานวิเคราะหต์นเองว่า สามารถด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน /ภายนอกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือมีการด าเนนิการแล้ว
          ชอ่งท่ี 4 หนว่ยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน /ภายนอก
          ชอ่งท่ี 4.1 โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์) หมายถงึ กิจกรรมประจ าปกีารศึกษาตามภารกิจท่ีระบไุว้ในแผนงานท่ีเชือ่มโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชงิปริมาณได้
          ชอ่งท่ี 4.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ หมายถงึ กระบวนการยอ่ยในการด าเนนิงานใหไ้ด้ตามภารกิจ หรือใหภ้ารกิจของหนว่ยงานบรรลุผล
                       ท้ังนี้ในชอ่งท่ี 4.1 และ 4.2 หนว่ยงานจะแสดงขอ้มูลส่งมาท่ีส านกัประกันคุณภาพ หรือจะจดัเก็บไว้เปน็ขอ้มูลของหนว่ยงานเพื่อเปน็หลักฐานในการประเมินฯ ก็ได้
          ชอ่งท่ี 5 เสนอตัวชีว้ัดความส าเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์) เพื่อใชใ้นการรายงานความก้าวหนา้
          ชอ่งท่ี 6 ชว่งระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการใหแ้ล้วเสร็จตามแผนงาน
          ชอ่งท่ี 7 งบประมาณท่ีต้ังไว้ (ประมาณการ) ในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานท่ีก าหนด
          ชอ่งท่ี 8 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
                       8.1 ผู้ก ากับดูแล  หมายถงึ  ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ใหเ้ปน็ไปตามแผนงานท่ีวางไว้
                       8.2 ผู้ปฏบิติังาน หมายถงึ ผู้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนนิการในโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ1. จุดอ่อน 2. ขอ้เสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

4. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำง

กำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2555 6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะบริหำรธุรกิจ 

รำยงำน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2555 
 

 

9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

1. คณะยงัไม่ถา่ยทอดแผนกล
ยทุธ์ของคณะฯ ลงไปสู่
บคุลากรทุกระดับได้อยา่งท่ัวถงึ

1. คณะควรถา่ยทอด
แผนกลยทุธ์ของคณะฯ ลง
ไปสู่ระดับตัวบคุคล โดยการ
ใชส่ื้อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ใหม้ากขึน้

ชีแ้จงเกี่ยวกับการด าเนนิการ
จดัท าแผนกลยทุธ์ของคณะฯ 
ไปสู่บคุลากรทุกคนภายใน
คณะฯ

โครงการการประชมุชีแ้จง
ถา่ยทอดแผนกลยทุธ์สู่บคุลากร
ของคณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมสัมมนาบคุลากร
ของคณะอยา่งนอ้ยปลีะ 1 
คร้ัง

บคุลากรมีความเขา้ใจในแผน
กลยทุธ์อยา่งนอ้ย ร้อยละ 80

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน 1. บนัทกึแจง้
เวียนหนว่ยงาน

กิจกรรมการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผน
กลยทุธ์ของคณะฯ เพื่อ
เผยแพร่ใหแ้ก่บคุลากรท้ัง
คณะได้รับทราบอยา่งท่ัวถงึ

มีส่ือประชาสัมพันธ์ครบถว้น
ไม่นอ้ยกว่า 3 ชอ่งทาง ได้แก่ 
จดหมายขา่ว เว็ปไซด์ 
จดหมายอิเล็กทรอนกิส์

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน  - คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน 1. หนา้เว็ป
ประกาศ
2. บนัทกึแจง้
เวียนหนว่ยงาน

2. ยงัไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนนิโครงการทุกโครงการ
ตามแผน

2. ควรสร้างระบบการติดตาม
 ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงาน
อยา่งชดัเจนทุกโครงการตาม
แผนประจ าป ีและแผนปฏบิติั
ราชการ 4 ปี

สร้างระบบการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงานของ
โครงการตามแผนประจ าปี
และแผนปฏบิติัราชการอยา่ง
เคร่งครัด

โครงการการติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามแผนประจ าปี
และแผนปฏบิติัราชการ 4 ปี

กิจกรรมการจดัสร้างระบบ
ประเมินโครงการภายใน 1 ปี

คณะมีรายงานความก้าวหนา้
อยา่งนอ้ยร้อยละ 70 ของ
โครงการทัง้หมด

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน  - คณบดี 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะท างาน 1. บนัทกึการ
ติดตาม
ความก้าวหนา้
2. รายงาน
ความก้าหนา้
ของหนว่ยงาน

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินงำน

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

10. หมำยเหตุ5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ
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1. หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยัท่ี
เปดิสอนยงัมีจ านวนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของสถาบนั
ในกลุ่ม ง ท่ีเนน้การวิจยัและ
ผลิตบณัฑิตขัน้สูง โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 
50) รวมท้ังจ านวนนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยั 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) ก็ยงัไม่
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชน่กัน (ร้อยละ 30)

1. ควรมีการเปดิหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษา (ปริญญา
โท แผน ก และ ปริญญาเอก )
 และรับนสิิตใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ปรับและรักษาสัดส่วนการรับ
นสิิตแผน ก และ แผน ข 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญา
โท (บธ.ม. และ บช.ม) และ
ระดับปริญญาเอก ใน
ภาพรวมของคณะฯ ใหเ้ปน็ 
30:70 ตามเกณฑ์ของ มก .

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมสัมมนาระหว่าง
ภาควิชาและโครงการพิเศษ
ระดับบณัฑิตศึกษาเกี่ยวกับ
จ านวนการรับนสิิตใหม่และ
สัดส่วนอาจารย์

สัดส่วนนสิิตใหม่ระดับ
บณัฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 
2555 ทีเ่ปน็แผนท า
วิทยานพินธ์ในภาพรวมของ
คณะฯ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 30
 ของจ านวนนสิิตใหม่ทัง้หมด

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดีและ 
รองคณบดี ที่ได้รับ
มอบหมาย

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมสัปดาหน์สิิตพบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

คณะมีนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาทีไ่ม่สามารถจบ
การศึกษาได้ตามก าหนดของ
หลักสูตร (นสิิตรหสัก่อนป ี53)
 จบการศึกษาในปกีารศึกษา 
2555 ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 50

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดีและ 
รองคณบดี ที่ได้รับ
มอบหมาย

อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักของนิสิต 
และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตรของ
คณะฯ ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

คณะจดัท า มคอ.2 ของทกุ
หลักสูตร (8 หลักสูตร :ตรี 5 ,
โท 2, เอก1) เสร็จส้ินร้อยละ 
100

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดีและ 
รองคณบดี ที่ได้รับ
มอบหมาย

หัวหน้าภาควชิา
และหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร

10. หมำยเหตุ

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ
2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ
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2. คุณวุฒิของอาจารยป์ระจ า
ระดับปริญญาเอก รวมท้ัง
ต าแหนง่ทางวิชาการต้ังแต่
รองศาสตราจารยข์ึน้ไปยงัมี
จ านวนมาก

2. ควรบรรจอุาจารยร์ะดับ
ปริญญาเอก และส่งเสริม
สนบัสนนุใหอ้าจารยข์อ
ต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึน้

บรรจอุาจารยใ์นระดับปริญญษ
เอก และส่งเสริมใหอ้าจารย์
ขอต าแหนง่ทางวิชาการตาม
กรอบระยะเวลา

โครงการพัฒนาอาจารยเ์พื่อ
การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

จดัอบรมใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับการขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ

1. จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วม
อบรมเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหนง่ทางวิชาการ ไม่นอ้ย
กว่าง 10 คน

อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

2. จ านวนอาจารยท์ีย่ืน่ขอ
ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน

จดัอบรมการเขยีนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมอบรม
การเขยีนผลงานทางวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

3. สัดส่วนของนสิิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ ามี
อัตราท่ีสูง

3. ควรปรับการรับจ านวนนสิิต
ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ.

รับสมัครและบรรจอุาจารยใ์น
ระดับปริญญาเอก และส่งเสริม
ใหอ้าจารยข์อต าแหนง่ทาง
วิชาการตามกรอบระยะเวลา

โครงการพัฒนาอาจารยเ์พื่อ
การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการ

1. จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วม
อบรมเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหนง่ทางวิชาการ ไม่นอ้ย
กว่าง 10 คน

อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

2. จ านวนอาจารยท์ีย่ืน่ขอ
ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน

กิจกรรมการอบรมการเขยีน
ผลงานทางวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมอบรม
การเขยีนผลงานทางวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

คณบดี รองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม
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4. ไม่มีการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนการบริหาร และ
พัฒนาคณาจารยแ์ละสาย
สนบัสนนุ

4. ควรมีการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนการบริหาร และ
พัฒนาคณาจารยแ์ละสาย
สนบัสนนุ และการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์
และสายสนบัสนนุ

กระตุ้นใหบ้คุลากรของคณะ
ท้ังคณาจารยแ์ละสาย
สนบัสนนุตระหนกัถงึ
ความส าคัญของการ
ประเมินผลและปรับปรุง
แผนงานประจ าปี

โครงการสัมมนาประจ าปขีอง
หนว่ยงานยอ่ยเพื่อทบทวน
ภาระงานและแผนงานของ
อาจารยป์ระจ าปี

กิจกรรมสัมมนาประจ าปี
ของหนว่ยงานยอ่ยเพื่อ
ทบทวนภาระงานและ
แผนงานของอาจารยป์ระจ าปี

จ านวนโครงการสัมมนา
ประจ าป ีอยา่งนอ้ย 1 โครงการ

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดี /รอง
คณบดี/ผู้ชว่ย
คณบดี/หวัหนา้
ภาควิชา/ประธาน
โครงการ

ส านกังาน
เลขานกุาร/
ภาควิชา/
โครงการพิเศษ

5. ไม่มีการประเมินคุณภาพ
ของการบริการด้านกายภาพ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเปน็ และระบบ
สาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคาร
และบริเวณโดยรอบ

5. ควรมีการประเมินคุณภาพ
ของบริการด้านกายภาพ ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 
และระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภยัของ
อาคารและบริเวณโดยรอบ

ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
เพื่อประเมินคุณภาพของ
บริการด้านกายภาพ ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเปน็ 
และสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคาร
และบริเวณโดยรอบ

โครงการส ารวจคุณภาพการ
บริการด้านกายภาพ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเปน็ และ
ระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยั

กิจกรรมการส ารวจ
แบบสอบถามใหน้สิิต
จ าแนกตามระดับ/ชัน้ป ี
วิเคราะห ์ประเมินผลจดัท า
รายงานผล และด าเนนิการ
แก้ไขปรับปรุงตามความ
คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้
ประเมินต้องไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากเกณฑ์คะแนนเต็ม 5

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน หวัหนา้ส านกังาน
เลขานกุารคณะ

หวัหนา้ส านกังาน
เลขานกุารคณะ/
งานอาคารสถานที่

6. ไม่มีการวิจยัในชัน้เรียน 6. ควรมีการท าวิจยัในชัน้เรียน
 เพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน

โนม้นา้วและจงูใจใหค้ณาจารย์
เหน็ความส าคัญของการ
จดัท าการวิจยัในชัน้เรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ติดตามผลการจดัท าวิจยัใน
ชัน้เรียน

1. จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้รับ
อบรมและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดีและรอง
คณบดีทีไ่ด้รับ
มอบหมาย

อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

2. จ านวนรายวิชาทีม่ีการ
จดัท าวิจยัในชัน้เรียน ไม่นอ้ย
กว่า 5 รายวิชา

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม
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7. นสิิตระดับบณัฑิตศึกษายงั
มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิยานพินธ์ในระดับนานาชาติ
นอ้ย

7. ควรมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหน้สิิตน าผลงาน
จากวิทยานพินธ์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติจ านวนมากขึน้

สนบัสนนุทางด้านวิชาการแก่
นสิิตท่ีมีความพร้อมส าหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจยั

โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร

กิจกรรมการอบรมการเขยีน
บทความวิจยัเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จ านวนนสิิตระดับ
บณัฑิตศึกษาทีเ่ขา้รับการ
อบรมไม่นอ้ยกว่า 10 คน

ยงัไม่ได้ด าเนนิงาน อาจารยท์ีป่รึกษา
หลักของนสิิต

2. จ านวนผลงานของนสิิต
ระดับบณัฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการ
ตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติไม่
นอ้ยกว่า 5 ผลงาน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

3. จ านวนผลงานของนสิิต
ระดับบณัฑิตศึกษาทีส่่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติไม่นอ้ยกว่า 1 
ผลงาน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรและ/
หรือ
คณะกรรมการ
ด าเนนิกงาน
โครงการระดับ
บณัฑิตศึกษา

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม
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1. ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีของ
คณะยงัขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไม่มีการประเมินผล
ระบบอาจารยท์ีป่รึกษาและผล
การด าเนนิงานของอาจารยท์ี่
ปรึกษา

1. คณะกรรมการอาจารยท์ี่
ปรึกษาควรด าเนนิการตามที่
ได้รับมอบหมายอยา่งเปน็
ระบบ โดยจดัท าแผนงาน
ประจ าปรีวมถงึการติดตามผล
การด าเนนิงานเพื่อใหร้ะบบ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีมีความ
ชดัเจนเปน็รูปธรรม

ส่งเสริม สนบัสนนุให้
คณะกรรมการอาจารยท์ี่
ปรึกษาด าเนนิงานตามระบบ 
ใหจ้ดัท าแผนงานประจ าป ี
และติดตามผลการด าเนนิงาน
 ขบัเคล่ือนระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีมีความชดัเจนเปน็
รูปธรรม

การจดัต้ังคณะกรรมการ
อาจารยท์ีป่รึกษา โดยแต่งต้ัง
จากผู้แทนของภาควิชา

การประชมุของ
คณะกรรมการอาจารยท์ี่
ปรึกษา

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการ ไม่นอ้ยกว่าปี
ละ 2 คร้ัง

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน  - คณะกรรมการ
อาจารย์?ปรึกษา/
หัวหน้าภาควชิา

คณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 /ภาควชิา

โครงการ Social Media 
ส าหรับนสิิตทีม่ีปญัหาด้านการ
เรียน ปญัหาส่วนตัวทางเว็บเพจ

กิจกรรมการจดัท า Social 
Media

จ านวนผู้เขา้ใชบ้ริการเว็บเพจ 
Social Media ส าหรับนสิิต 
ไม่นอ้ยกว่า 10 คน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน  - เอกสารหน้าเวบ็
เพจ และจ านวน
นิสิตท่ีเข้าใช้
บริการ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
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โครงการแนะแนวหลักสูตร
ส าหรับนสิิต

1. กิจกรรม Open house
2. กิจกรรมการเขา้เยีย่มชม
ของคณะ
3. มอบเอกสารแนะน า
หลักสูตรคณะใหแ้ก่กอง
บริการการศึกษา

จ านวนโครงการแนะแนว
หลักสูตรส าหรับนสิิต ไม่นอ้ย
กว่าปลีะ 1 คร้ัง

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

โครงการจดัท าแผนการ
พัฒนาการปรับปรุงระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

1. การประชมุของ
คณะกรรมการปริญญาตรี
2. การประชมุของภาควิชาฯ

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการและภาควิชาฯ 
เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาระบบ
อาจารยท์ีป่รึกษา ไม่นอ้ยกว่า
ปลีะ 2 คร้ัง

 อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

 

กิจกรรมการรณรงค์ใหน้สิิต
ประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทาง
โปสเตอร์ Website ของ
คณะ

อัตราการประเมินอาจารยท์ี่
ปรึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนนสิิตทัง้หมด

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

กิจกรรมการรณรงค์การ
ประเมินระบบอาจารยท่ี์
ปรึกษาพร้อมกับระบบ
ประเมินรายวิชา

อัตราการประเมินอาจารยท์ี่
ปรึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนนสิิตทัง้หมด

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน  

การประชมุคณะกรรมการ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

จ านวนคร้ังทีป่ระชมุของ
คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าปลีะ
 2 คร้ัง

 อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

2. ยงัไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนนิโครงการทุกโครงการ
ตามแผน

2. ควรน าผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบ้ริการมา
ใชเ้ปน็ขอ้มูลในการพัฒนาการ
จดับริการท่ีสนองความ
ต้องการของนสิิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระตุ้นใหม้ีการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการ

โครงการกระตุ้นการปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการของนสิิต

กิจกรรมการรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์ให้
หนว่ยงานปรับปรุงการ
บริการตามผลประเมิน
คุณภาพการใหบ้ริการเพื่อ
พัฒนาการจดับริการท่ี
สนองความต้องการนสิิต
ของคณะฯ

ผลการประเมินของ
ผู้รับบริการพึงพอใจไม่นอ้ย
กว่าระดับ 3.5 จากเกณฑ์
คะแนนเต็ม 5

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณะกรรมการ
กจิการนิสิต

คณะกรรมการ
กจิการนิสิต/
สโมสรนิสิตคณะ
บริหารธรุกจิ

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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1. คณะมีผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์เปน็จ านวนมาก 
แต่คณาจารยย์งัไม่ได้เขา้ไป
กรอกขอ้มูลในฐานขอ้มูล
กลางของมหาวิทยาลัย

1. ควรประชาสัมพันธ์การ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ และการ
จดัการบรรยายใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในการกรอกขอ้มูล
ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การกรอก
ขอ้มูลผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์และจดับรรยายให้
ความรู้ความเขา้ใจในการ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารยใ์น
คณะกรอกขอ้มูลผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์

กิจกรรมรณรงค์พร้อมการ
ประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารยใ์น
คณะกรอกขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์

อัตราการบนัทกึขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

 ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 คณบดี /
รองคณบดี /
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

โครงการบรรยายและใหค้วามรู้
ความเขา้ใจการกรอกขอ้มูล
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

กิจกรรมบรรยายและให้
ความรู้ความเขา้ใจการ
กรอกขอ้มูลผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์

อัตราการบนัทกึขอ้มูล
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

 ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

2. มีระบบการติดตาม
งบประมาณการวิจยั แต่การ
จดัเก็บเอกสารไม่ชดัเจน

2. ควรพัฒนาการจดัเก็บ
เอกสารด้านการวิจยัอยา่งเปน็
ระบบ

พัฒนาการจดัเก็บเอกสารด้าน
การวิจยัใหร้ะบบในรูปแบบ
เอกสารและฐานขอ้มูล

กิจกรรมการจดัสร้างระบบ
การจดัการเอกสาร

อัตราความสมบรูณ์ของ
ฐานขอ้มูลเทยีบกับขอ้มูลจริง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

 ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100  - คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

1. เอกสาร
รวบรวมขอ้มูล
อาจารยข์อ
สนบัสนนุทนุวิจยั
2. เอกสารหนา้
เว็บคณะ
รวบรวม
ผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์

3. งบวิจยัจากภายนอก
กระจกุตัวเฉพาะอาจารยบ์าง
กลุ่ม

3. ควรสนบัสนนุใหม้ีจ านวน
อาจารยข์อทุนวิจยัจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้

สนบัสนนุและกระตุ้นให้
คณาจารยข์อรับทุนวิจยัจาก
ภายนอกเพิ่มขึน้

โครงการค่ายวิจยั กิจกรรมการจดัค่ายวิจยั
และบริการทางวิชาการ

จ านวนนกัวิจยัรุ่นใหม่ไม่นอ้ย
กว่า 5 คน

 ยงัไม่ได้ด าเนนิงาน  - คณบดี /
รองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

องค์ประกอบที่ 4 กำรวจัิย

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

1. ไม่มีการส ารวจความ
ต้องการของชมุชน ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อจดัท าแผน
บริการวิชาการของคณะ

1. ควรริเร่ิมท าการบริการ
วิชาการเชงิรุก โดยการส ารวจ
ความต้องการของชมุชน 
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจดัท า
แผนบริการวิชาการของคณะ

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนสิิต
ทุกระดับส ารวจความต้องการ
ของชมุชน ภาครัฐหรือเอกชน

นิสิต
โครงการ SIFE
บุคลำกร
โครงการส ารวจความต้องการ
ระหว่างผู้ว่าจา้งและท่ีปรึกษา

นิสิต
กิจกรรม SIFE
บุคลำกร
ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจความ
ต้องการระหว่างผู้ว่าจา้ง
และท่ีปรึกษา

จ านวนโครงการวิจยัเพื่อ
ส ารวจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอยา่งนอ้ยปลีะ 1 
โครงการ



ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

100

100

-

-

คณบดี /
รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา

นิสิต
แบบส ารวจ
ขอ้มูลครัวเรือน
บุคลำกร
1.เอกสารแบบ
ส ารวจความ
ต้องการงาน
บริการวิชาการ
แก่สังคม คณะ
บริหารธุรกิจ มก.
2.รายชือ่
หนว่ยงานทีม่า
รับบริการ/ผู้
ขอรับบริการ

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบตัิงำน

1. ไม่มีการน าผลการประเมิน
การด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนนิกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ควรมีการน าผลการ
ประเมินการด าเนนิกิจกรรม
ต่าง ๆ ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนนิกิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

กระตุ้นใหห้นว่ยงานปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนนิ
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับผลการประเมิน

โครงการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอยา่งต่อเนื่องและ
จริงจงั

กิจกรรมการรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์ใหน้สิิต/
บคุลากรร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้
เปน็ไปตามและสอดคล้อง
กับผลการประเมิน

จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน
ไม่นอ้ยกว่า 5 กิจกรรม

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 286,381 คณบดี /
รองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าภาควชิา/
ประธานโครงการ

ส านักงาน
เลขานุการ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

1. กิจกรรมวัน
สงกรานต์
2. วันสถาปนา 
มก.
3. งาน
เกษยีณอายุ
ราชการ
4. กิจกรรม
สวดมนต์วัน
เขา้พรรษา
5. กิจกรรม
รณรงค์แต่งกาย
ผ้าไทย

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

1. ยงัไม่มีการน าความรู้ท่ีได้
จากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปจัจบุนัหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้
ทักษะของผู้ท่ีมีประสบการณ์
ตรงท่ีเปน็แนวทางปฏบิติัท่ีดี
มาปรับใชใ้นการปฏบิติังานจริง

1. ควรน าความรู้ท่ีได้จากการ
จดัการความรู้ในปกีารศึกษา
ปจัจบุนั หรือปกีารศึกษาท่ี
ผ่านมาท่ีเปน็ลายลักษณ์อักษร
และจากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรงท่ีเปน็แนว
ปฏบิติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการ
ปฏบิติังานจริง

สนบัสนนุ ส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ภายในหนว่ยงาน 
พร้อมท้ังน าความรู้ท่ีได้ท่ีเปน็
แนวปฏบิติัท่ีดีมาปรับใชใ้น
การปฏบิติังานจริง

1. โครงการพัฒนาการจดัการ
ความรู้ฝ่ายสารสนเทศ
2. โครงการจดัท าแผนปฏบิติั
การการจดัการความรู้ของคณะ

กิจกรรมการจดัท า
แผนปฏบิติัการการจดัการ
ความรู้ของคณะ

คณะมีแผนปฏบิติัการการ
จดัการความรู้ทีช่ดัเจน

อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

คณะกรรมการ
การจัดการความรู้

มีการ
ปรับเปล่ียน
คณะกรรมการ

2. การประสานงานระหว่าง
ภาควิชาและโครงการ กับ
ส านกังานเลขานกุารคณะยงัมี
ความเขา้ใจไม่ตรงกันและล่าชา้

2. คณะร่วมกันจดัท า Work 
flow ระหว่างภาควิชาและ
โครงการ กับส านกังาน
เลขานกุารใหช้ดัเจน และท า
ความเขา้ใจใหต้รงกัน รวมท้ัง
มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงาน

ส่งเสริมการใชง้านระบบ
ส านกังานอิเล็กทรอนคิส์ 
(E-Office) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน

โครงการส่งเสริมการใชง้าน
ระบบ E-Office

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจส าหรับบคุลากร
ในการใชง้านระบบ E-Office

จ านวนโครงการอบรมบคุลากร
ใหเ้ขา้ใจการใช ้E-Office ไม่
นอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อปี

อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้า
ภาควชิา/ประธาน
โครงการ/
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีปญัหาอุทกภยั
และมีการ
ปรับปรุงแก้ไข
ระบบ

3. การปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างานตามแนวนโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงไปยงัมีขอ้จ ากัด

3. ควรท าความเขา้ใจ และ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียน โดยใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนนิการ เพื่อใหก้าร
ปรับเปล่ียนเปน็ไปอยา่งมี
ระบบ และมีปญัหานอ้ยท่ีสุด

สร้างความเขา้ใจ และเตรียม
ความพร้อมใหบ้คุลากร
ปรับเปล่ียนศักยภาพตนเองให้
ทันสู่การท างานอยา่งเปน็
ระบบและทันสมัย

โครงการบม่เพาะคนรุ่นใหม่ กิจกรรมบม่เพาะคนรุ่นใหม่
เพื่อการถา่ยทอดการ
ปฏบิติังาน

จ านวนกิจกรรมอยา่งนอ้ย 2 
คร้ัง ต่อปี

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้า
ภาควชิา/ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการคณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

1. การอบรม
สัมมนา เร่ืองการ
เขยีนหนงัสือ
ราชการ
2. การถา่ยทอด
การปฏบิติังาน
ของบคุลากร
ใหม่แต่ละงาน

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

4. โครงการบณัฑิตศึกษา
ต่าง ๆ มีงานธุรการเบด็เสร็จ
ของโครงการเอง จงึอาจมี
ความซ้ าซ้อน และมีภาระงาน
มากเมื่อเทียบกับบคุลากรท่ีมี
อยูใ่นแต่ละโครงการ

4. ควรพิจารณาจดัต้ังศูนย์
บณัฑิตศึกษาของคณะ 
โดยรวมโครงการท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนและลดภาระงาน
ธุรการบางส่วน เชน่ งาน
การเงิน งานลัญช ีงานบริการ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 เปน็ต้น โดยมีตัวแทนจากทุก
โครงการท่ีเกี่ยวขอ้งร่วมเปน็
คณะกรรมการศูนยบ์ณัฑิตฯ 
แต่การบริหารงานวิชาการ
ยงัคงรูปคณะกรรมการบริหาร
 และคณะกรรมการ
ด าเนนิงานของแต่ละโครงการ
 ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแล ท้ังนี้เพื่อลด
ภาระของอาจารยใ์นส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งกับงานธุรการ และมี
เวลาท างานวิชาการเพิ่มขึน้

จดัต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ศึกษาความเปน็ไปได้ในการ
รวมศูนยก์ารท างาน

โครงการศึกษาความเปน็ไปได้
ในการรวมศูนยก์ารท างาน

กิจกรรมการศึกษาความ
เปน็ไปได้ในการรวมศูนย์

จ านวนการประชมุ
คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 
คร้ังต่อปี

อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิงาน

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้า
ภาควชิา/ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการคณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

1. อยูร่ะหว่าง
ศึกษาความ
เปน็ไปได้ในการ
ต้ังศูนย์
2. การใชร้ะบบ 
ERP เพื่อ
ด าเนนิการใช้
บคุลากรทาง
บญัชร่ีวมกัน

5. โครงสร้างการบริหารงานยงั
ไม่มีการระบหุนา้ท่ีความ
รับผิดชอบใหช้ดัเจน และไม่
สอดคล้องกับขอบเขตและ
ลักษณะงาน

5. ควรปรับโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยระบหุนา้ท่ี
ความรับผิดชอบใหช้ดัเจนและ
ใหส้อดคล้องกับขอบเขตและ
ลักษณะงาน เพื่อใหก้าร
บริหารงานมีประสิทธิภาพดีขึน้

ระบหุนา้ท่ีความรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจนเปน็ลายลักษณ์
อักษร

โครงการจดัท าแผนผังองค์กร
พร้อมระบหุนา้ท่ีความ
รับผิดชอบใหบ้คุลากรท้ังคณะ
รับทราบ

กิจกรรมจดัท าแผนผัง
องค์กรพร้อมระบหุนา้ท่ี
ความรับผิดชอบใหบ้คุลากร
ท้ังคณะรับทราบ

คณะมีแผนผังองค์กรทีร่ะบุ
หนา้ทีค่วามรับผิดชอบเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้า
ภาควชิา/ประธาน
โครงการ

ส านักงาน
เลขานุการคณะ/
ภาควชิา/
โครงการพเิศษ

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

 - ไม่มีขอ้เสนอแนะ -

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงนิและงบประมำณ

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ

อาจารยแ์ละบคุลากรใน
หนว่ยงานยอ่ยและคณะ 
ยงัใหค้วามส าคัญในงาน
ประกันคุณภาพค่อนขา้งนอ้ย
 ท าใหไ้ม่สามารถน างาน
ประกันคุณภาพมาผนวกให้
เปน็งานประจ าได้

ควรหากลยทุธ์ท่ีจะส่งเสริม
หรือสอดแทรกใหง้านประกัน
คุณภาพเปน็งานท่ีต้องปฏบิติั
ประจ าอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ

จดัใหม้ีการด าเนนิงานตาม
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในอยา่งต่อเนื่อง

โครงการจดัเก็บขอ้มูลและ
จดัท ารายงานการประกัน
คุณภาพอยา่งต่อเนื่องของ
ภาควิชา โครงการ และคณะ

กิจกรรมการจดัเก็บขอ้มูล
และด าเนนิการตามระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพอยา่งต่อเนื่องของ
ภาควิชา โครงการ และคณะ

ภาควิชา โครงการ และ สลค . 
ส่งขอ้มูลการประกันคุณภาพ
ต่อคณะได้ทกุไตรมาส

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี/หัวหน้า
ภาควชิา/ประธาน
โครงการ

คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ/
คณะกรรมการ
สนับสนุนกลไก/
เจ้าหน้าท่ี
ภาควชิา/
เจ้าหน้าท่ีโครงการ

1. แผนประกัน
คุณภาพคณะฯ 
(แผนป)ี 
2. แผนการ
ด าเนนิการ SAR
 ของคณะฯ 
3. รายงานการ
ประชมุ

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระหว่างกาล

กิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระหว่างกาล
ของภาควิชา โครงการ และ
คณะ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพระหว่างกาล

จ านวนคร้ังของการตรวจ
ประเมินคุณภาพระหว่างกาล
ทกุหนว่ยงานยอ่ย 1 คร้ังต่อปี

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 1. หนงัสือเชญิ
ผู้ตรวจประเมิน
2. ก าหนดการ
ตรวจประเมิน
3. ผลการตรวจ
ประเมิน

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี

กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปโีดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ประจ าปี

จ านวนคร้ังของการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 1 
คร้ังต่อปี

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 1. หนงัสือเชญิ
ผู้ตรวจประเมิน
2. ก าหนดการ
ตรวจประเมิน
3. ผลการตรวจ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
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9.1 ผู้ก ำกับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงำน

โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
การจดัท าประกันคุณภาพ

กิจกรรมการฝึกอบรม
ทักษะด้านการจดัท า
ประกันคุณภาพ โดย
วิทยากรท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย

จ านวนคร้ังของการจดัการ
อบรมเพื่อพัฒนาทกัษะด้าน
การจดัท าประกันคุณภาพ
ใหแ้ก่บคุลากรของคณะอยา่ง
นอ้ย 2 คร้ัง

ด าเนนิงานเสร็จส้ิน 100 1. ขออนมุัติจดั
อบรม

ค ำอธิบำย
          ชอ่งท่ี 1 หนว่ยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน /ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ชอ่งที ่4)

          ชอ่งท่ี 3 กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการ หมายถงึ กระบวนการยอ่ยในการด าเนนิงานใหไ้ด้ตามภารกิจ หรือใหภ้ารกิจของหนว่ยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ชอ่งที ่4.2)
          ชอ่งท่ี 4 เสนอตัวชีว้ัดความส าเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยทุธ์) เพื่อใชใ้นการรายงานความก้าวหนา้ (คัดลอกจาก สปค.01 ชอ่งท่ี 5)
          ชอ่งท่ี 5 ผลการด าเนนิงานตามกิจกรรมใหห้นว่ยงานกรอกตัวเลขระบรุะดับของผลการด าเนนิงานเปน็ 3 ระดับ ดังนี้ 

0 = ยงัไม่ได้ด าเนนิงาน
1 = อยูร่ะหว่างด าเนนิงาน
2 = ด าเนนิงานเสร็จส้ิน

          ชอ่งท่ี 6 ร้อยละของผลส าเร็จของโครงการ ใหพ้ิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการท่ีด าเนนิงานเสร็จส้ินต่อกิจกรรมท้ังหมด
          ชอ่งท่ี 7 งบประมาณท่ีใชจ้ริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานท่ีก าหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ชอ่งท่ี 7)
          ชอ่งท่ี 8 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
                       8.1 ผู้ก ากับดูแล  หมายถงึ  ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ใหเ้ปน็ไปตามแผนงานท่ีวางไว้
                       8.2 ผู้ปฏบิติังาน หมายถงึ ผู้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนนิการในโครงการ/กิจกรรม
          ชอ่งท่ี 9 หมายเหตุ เปน็การระบปุญัหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน

          ชอ่งท่ี 2 โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปรับปรุง (กลยทุธ์) หมายถงึ กิจกรรมประจ าปกีารศึกษาตามภารกิจท่ีระบไุว้ในแผนงานท่ีเชือ่มโยงกับงบประมาณ และสามารถวัดประสิทธิภาพในเชงิปริมาณได้ (คัดลอกจาก สปค.01 ชอ่งที ่4.1)                                                          

1. จุดอ่อน ขอ้เสนอแนะ

2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร

5. ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ (KPI)
 ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)์

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของโครงกำร

8. 
งบประมำณที่

ใชจ้ริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมำยเหตุ
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน (Common data set) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  คณะบริหำรธุรกิจ 

  
  ล ำดับ 

ที ่
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
1 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด  9  9 

2 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย  9  9  

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต 
3 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 8  8 
4 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5  5 
6 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 2  2 

7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก     
8 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข     
9 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน     

10 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก     

11 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
12 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1  1 

13 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน     

14 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด     

15 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง     
16 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
18 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
19 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

20 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
21 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

22 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

23 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

25 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
26 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

27 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     
29 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 8  8 

30 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
31 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 5  5 

32 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
33 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 2  2 

34 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1  1 
36 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัว

บ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
    

37 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

38 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
39 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
40 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

41 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

43 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด     
44 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

45 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
46 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
47 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

48 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

50 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด 

    

51 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

52 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
53 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

54 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
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55 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

57 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

    

58 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
59 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
60 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

61 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
62 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     
64 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

    

65 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
66 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

67 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
68 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     

69 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     
71 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
    

72 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     

73 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
74 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

75 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
76 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
77 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก     

78 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

    

79 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
80 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     

81 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     
82 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

83 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     
84 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก      

85 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 3,673  3,673 
86 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา     

87 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,329  2,329 
88 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต     
89 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,344  1,344 

90 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)     

91 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)     

92 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     
93 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  18  18 

94 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 84  84 

95 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 78  78 

96 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  6  6 
97 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า  
84  84 

98 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  

0  0 

99 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

35  35 

100 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

49  49 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

    

102 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 43.5  43.5 
103 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
0  0 

104 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

15  15 

105 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

29.5  29.5 
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106 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  23  23 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

107 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0  0 

108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

9  9 

109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

14  14 

110 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 18.5  18.5 

111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0  0 

112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

12  12 

113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

6.5  6.5 

114 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0  0 
115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0  0 

116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0  0 

117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0  0 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 23.08  23.08 

119 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 2,688.78 2,688.78 

120 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 
121 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1880.35 1880.35 
122 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

123 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 802.06 802.06 
124 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง 0 0 

125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 6.38 6.38 
126 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 7,885 7,885 
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127 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

7,462 7,462 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.99 3.99 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.96 3.96 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.84 3.84 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.12 4.12 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(เทียบจากคะแนนเตม็ 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

3.92 3.92 

133 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
134 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี     
135 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ     

136 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท     
137 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง     

138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก      
139 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 519 519 

140 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า  492 492 

141 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

407 407 

142 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 18 18 

143 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2 2 
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144 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว 0   0 

145 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 39 39 

146 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
147 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 0 0 
148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 
16,256.13 16,256.1

3 

149 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2) 73 73 

150 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   

151 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   

152 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

73  73 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

    

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.09  4.09 

155 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

    

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

    

158 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

    

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 
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161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 4.09  4.09 

162 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด     
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ประเมิน 
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163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

    

164 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสาร
นิพนธ ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย] 

    

165 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

436  436 

166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

28  28 

167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 

2  2 

168 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0  0 

169 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโท) 

0  0 

170 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือ
จังหวัด 

0  0 

171 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0  0 

172 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0  0 

173 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0  0 

174 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0  0 

175 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

674  674 
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176 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

 0  0 

177 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นบัซ้ ากับค่าน าหนักอ่ืนๆ) 

0   0 
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178 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

0   0 

179 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

0   0 

180 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (
จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

0   0 

181 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

0   0 

182 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือ
จังหวัด 

0   0 

183 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0   0 

184 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0   0 

185 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0   0 

186 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0   0 

187 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

0   0 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
188 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.01 4.01 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.02 4.02 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554  255 
 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.91 
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191 จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

20  20  

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 8 8 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ -  -  

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 2 2 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ -  -  

   - จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 5 5 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม -  -  

   - จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 5 5 
   - จ านวนนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม -  -  
องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย 

192 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

85  85 

193 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั -   - 

194 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

-   - 

195 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 470,000  470,000 

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 470,000  470,000 

199 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 32,641,077  32,641,077 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 32,641,077  32,641,077 
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203 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 78  78 

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 78  78 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

207 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 1 1 

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 

211 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 6 6 
212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 6 
215 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

219 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนัก
อื่นๆ) 

12 12 

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 12 
223 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

1 1 

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 
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227 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

2 2 

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 
 
 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

231 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (
จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

2 2 

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 

235 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
239 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
243 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
0 0 

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
247 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
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249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

251 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
255 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 22 22 
256 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 

257 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 6 6 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 
ยืนยัน 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 1 1 
259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ 2 2 

260 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

0 0 

261 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

3 3 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
262 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ

 

  

263 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

25 25 

264 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 7 7 

265 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

7 7 

องค์ประกอบท่ี 6   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
4.06  4.06 

องค์ประกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)      

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม ๕)  

4.41  3.69 

269 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 94  94 
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270 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 44  44 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 
2  2 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ 42  42 

271 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 103  103 

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ  87  87 
   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพต่างประเทศ 3  3 

 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName) 
ประเมิน 
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272 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาต ิ 0 0 

   - ด้านการวจิัย 0 0 
   - ด้านศลิปวัฒนธรรม 0 0 
   - ด้านอื่นๆ 0 0 

273 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาต ิ 0 0 

   - ด้านการวจิัย 0 0 
   - ด้านศลิปวัฒนธรรม 0 0 
   - ด้านอื่นๆ 0 0 

องค์ประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ 
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 74,538,578.30 74,538,578.30 
285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 42,758,013.91 42,758,013.91 
286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ 54,455,074.71 54,455,074.71 

   - ปีงบประมาณ     
   - ปีการศึกษา     
287 ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 11,601,255.45 11,601,255.45 
288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 36,387,305.89 36,387,305.89 
289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 7,526,664.18 7,526,664.18 
290 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 

196,900.00 196,900.00 
291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 8,482,,248.14 8,482,,248.14 
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292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 73,181,087.00 73,181,087.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


