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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2555  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาการจัดการ  ระหว่างวันที่ 26 – 28  มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน นิสิต จํานวน 8 คน ศิษย์เก่า 
จํานวน 2 คน ผู้ใช้บัณฑิต  2 คน  และบุคลากร จํานวน 6 คน 

  คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 36 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 
3 และ 4 เนื่องจากยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีผลการประเมินตนเองเทียบ
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้   
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.57 4.40 ดีมาก ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้   24 4.59 4.42 ดีมาก ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11   (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 3 และ 4) 9 3.81 3.73 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 3, 4 และ 12) 12 3.83 3.76 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี  3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2,  
17, 18.1 และ 18.2) 

35 4.32 4.18 ดี ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2,  
17, 18.1 และ 18.2) 

36 4.34 4.20 ดี ดี

 
 รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ จําแนกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และ
ผลผลิต  สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

(จํานวนตัวบ่งชี)้ 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ 
   และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

2  การผลิตบัณฑิต  2.39 4.75 4.75 4.75 4.00 3.59 3.69 3.77 3.77 3.59 3.72
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.75 2.75 4.67 4.67 2.75 3.71
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
   ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

7 การบริหารและจัดการ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.65 4.65 5.00 5.00 4.65 4.93
8 ระบบและกลไกการเงิน และ 
   งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.40 4.40 5.00 5.00 4.59 4.70
เฉลี่ยภาพรวม 3.05 4.74 4.72 4.74 4.00 3.76 3.77 4.42 4.40 3.77 4.20
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่ดี 
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นและมศีักยภาพ 
3. ทําเลที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคท่ีเหมาะสม 

 
แนวทางเสริม 

1. พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท  ปรญิญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ 
2. ส่งเสริมใหข้อตําแหน่งทางวิชาการ 
3. วิเคราะห์และสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อแก้ปัญหา และสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. ขยายอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเติบโตของจํานวนนิสิตและภาระงานของคณะ 
2. ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
3. เครือข่ายในภูมิภาคตะวันออก เช่น สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้ใช้บัณฑติ  

และองค์กร 
4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างตึกของคณะ 
2. จัด Share and Learn  ในด้านการบริหารให้กับคณาจารย์รุ่นใหม ่ 
3. ต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออก โดยการทํา MOU ใน

รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
4. ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เช่น กําหนดปรัชญาให้กระชับ วิสัยทัศน์ให้

ปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  เพิ่มพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และแผน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  เป็นต้น 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 21 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 20 กิจกรรม  และอยู่ระหว่างดําเนินงาน  
1 กิจกรรม ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษในสํานักงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ภาพรวม 21 กิจกรรม 20
กิจกรรม 

1  
กิจกรรม 

-

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย 
ควรกระตุ้นให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทไป
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 

√   

2. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ทํางานวิจัยและ เอกสารประกอบการสอน/ 
คําสอน 

2. อบรมทักษะการเขียนตํารา/
บทความทางวิชาการ 

√   

3. ก้าวสู่เส้นทางตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

√   

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

1. ควรสอบถามความต้องการของนิสิตในการจัด
กิจกรรม 

4. ปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

√   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
ประจําน้อย 

5. การสร้างงานวิจัยอย่างไรให้มี
คุณภาพ 

√   

6. เทคนิคการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

√   

7. การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสาร 

√   

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์มีจํานวน
น้อย ดังนั้นควรสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ท่ียัง
ไม่มีผลงานวิจัยได้ทํางานวิจัยเป็นทีมได้เพิ่มขึ้น
และหามาตรการส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ผลงานวิจัย 

8. ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติ 
หน้าท่ี และค่าตอบแทนของ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ไม่มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

9. โครงการชี้แจงทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งการ
ประเมินผลความสําเร็จ ใน
กิจกรรม Share & Learn 

√  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานตามพันธกิจให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ให้ตอบสนองครบทุกกลยุทธ์ 

10. แผนการดําเนินงานประจําปี 
2556 

√   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1. ควรรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นราย 
ไตรมาส 

11. รายงานข้อมูลทางการเงิน
เสนอต่อผู้บริหารพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัย 

√   

2. ควรใช้ศักยภาพทางการเงินเพื่อสนับสนุน
บุคลากรและนิสติให้มากขึ้น เช่น การให้ทุนไป
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามความ
ต้องการของตนเอง โดยมีระบบการประเมินและ
ติดตามผลท่ีเหมาะสม 

12. การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

√  

13. อบรมสัมมนา ประชุม
วิชาการและศึกษาดูงานของ
คณาจารย์ 

√   

14. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

√   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1. การนําเสนอผลการสัมมนาเครือข่ายยังไม่
ชัดเจน 

15.ปรับปรุงการเขียนผลรายงาน
การสัมมนาเครือข่ายให้ชัดเจน 
และนําไปประยุกต์ใช้ในครั้ง
ต่อไป 

√   

2. การบันทึกการปรับปรุงการทํางานในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะควรระบุ
รายละเอียดของสิ่งที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่าย 

16. ปรับปรุงการบันทึกรายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 

√  

3. ควรมีการประเมินคุณภาพภายในระหว่าง
ทีมงานตามยุทธศาสตร์คณะ 

17. ประชุมประเมินคุณภาพ
ภายในระหว่างทึมงาน 

√  

4 .ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมประกัน
คุณภาพ 

18. คําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

√  
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

 19. แนวทางการจัดทําแผนงาน
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2555 

√  

20. ฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ
ด้านประกันคุณภาพ 

√  

5. ควรจัดเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบให้ตรง
กับกลยุทธ์เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ 

21. จัดเอกสารหลักฐานให้ตรง
กับกลยุทธ์ 

√  

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)   ระหว่างวันที่ 23 - 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้สมศ.13  
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะวิทยาการจัดการประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.03  
อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 3.95 อยู่ในเกณฑ์ดี 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมวางแผนการประเมินฯ ณ ห้องประชุม  ช้ัน 4 

คณะวิทยาการจัดการ 
เวลา 09.30 – 09.45 น.   คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

- ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 
รายละเอียดดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี  

เวลา 09.45 – 10.00 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร    จํานวน  5 คน  
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี       จํานวน  8 คน  
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน  6 คน    
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน  3 คน  

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 
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วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมินฯ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน  

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากร 

คณะวิทยากาจัดการ  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาการจัดการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในราย
องค์ประกอบคุณภาพได้ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ (ป 1) 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี)้ 
ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3, 3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.32 4.18

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบง่ชี ้(36 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.34 4.20

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.57 4.40
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.59 4.42
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ 3, 4 3.81 3.73
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4,  12 3.83 3.76
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัต
ลักษณ ์

ข้อ - 3 3 3.00 3.00

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตาม 
อัตลักษณ ์

คะแนน 3.51 4.02 4.02 4.02 4.02

17 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณข์องสถาบัน 

ข้อ - 3 3 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.81 3.72
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

27 13.5 26.21 13.5 26.21 2.18 2.18

51.5 51.5 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

51.5 51.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีน
การสอน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

1  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

80 884 86.75 884 86.75 4.34 4.34

1,019 1,019 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 1,180 1,180 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 1,214 1,214 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 884 884 

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 53 53 

จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 29 29 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน 2 2 

จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 135 135 

จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 77 77 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 14,584.76 14,584.76 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.51 3.97 3.97 3.97 3.97

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0

14 
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 2.5 152 2.95 152 2.95 2.46 2.46

51.50 51.50 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 0) คน 0 0.00 0.0 0.00 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 2) คน 33 66.00 33.0 66.00 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 5) คน 10 50.00 10.0 50.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี  
(ค่าน้ําหนัก 1) 

คน 0 0.00 0.0 0.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท  
(ค่าน้ําหนัก 3) 

คน 5.0 15.00 5.0 15.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก  
(ค่าน้ําหนัก 6) 

คน 3.5 21.00 3.5 21.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี  
(ค่าน้ําหนัก 3) 

คน 0.0 0.00 0.0 0.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท 
(ค่าน้ําหนัก 5) 

คน 0.0 0.00 0.0 0.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก  
(ค่าน้ําหนัก 8) 

คน 0 0.00 0.0 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 6) คน 0 0.00 0.0 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 8) คน 0 0.00 0.0 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก10) 
 

คน
   

0
 

0.00
 

0.0 
 

0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  3.83 3.71
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา 

สัดส่วน 55000 8,182,333 172,259.64 8,182,333 172,259.64 5.00 5.00

47.50 47.50 

5 
(สมศ.) 
  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตพีิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 2.5 3.25 6.3 3.25 6.3 3.16 3.16

51.50 51.50 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 51.50 51.50 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0.00 0.00 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 9 2.25 9 2.25  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  
  
  
  
  
  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน 1 1.00 1 1.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 
0.50) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 10 4 7.77 4 7.77 1.94 1.94

51.50 51.50 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3 3 

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 1 1 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0 

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0 

7 
(สมศ.) 

  
  

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 3 4.00 7.77 3.25 6.31 3.88 3.16

51.50 51.50 
บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง 1 0.25 1 0.25  

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ  (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง 5 3.75 4 3.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 4.50 4.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 5 3 5.00 3.00

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ตอ่สังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

  
  
  
  

ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใชใ้น
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อยละ 30 3.00 33.33 3.00 50.00 5.00 5.00

9.00 6.00 

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 2     

- ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 1 

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ 
  การวิจัย 

เรื่อง 1 0 

    

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 9 6     

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในประเดน็ที ่1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ - 4 4 5.00 5.00

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในประเดน็ที ่2 ภายนอก
สถาบัน (เพือ่ความกินดีอยูด่ีของ
ชาติ) 

ข้อ - 4 4 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
 

เป้าหมาย
2555 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.33
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.93 4.93
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทกุระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภาสถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบนั 

คะแนน 3.51 4.65 4.65 4.65 4.65

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.79 4.80
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 3.8 4.57 4.40 4.57 4.40
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 16.1, 16.2 และ 17 (ไม่คิดคะแนนการประเมินในภาพรวมองค์ประกอบ)  พบว่า คณะวิทยาการจัดการ  
มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง    
1. มีแผนยุทธศาสตร์และมีการดําเนินงานตามแผนครบตามตัวบ่งชี้และทุกภารกิจ 
2. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์เพื่อแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน 

 แนวทางเสริม   
1. ควรปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และอัตลักษณ์ให้สมบูรณ์ 
2. ควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้  (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 3 และ4) พบว่า 
คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   
1. มีหลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก 
2. ระบบการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนมีครบถ้วน 

แนวทางเสริม   
3. พิจารณาเปิดหลักสูตรในระดบับัณฑิตศึกษาให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัยจากนิสิตระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก 
4. เพิ่มพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนให้รองรับกับจํานวนนิสิต และจํานวนอาจารย์ 

จุดที่ควรพฒันา 
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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ข้อเสนอแนะ 
สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ เช่น ความดีความชอบ ค่าตอบแทนใน

รูปแบบต่างๆ 
  
  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง   
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง 
2. มีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทันสมัย 
3. มีกิจกรรมให้นิสิต  

 แนวทางเสริม   
1. ให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตทั้งกลุ่มในรูปแบบ Share & Learn 
2. Update ข้อมลูใน Website และ facebook ของคณะฯ เพื่อนิสิตและศิษย์เก่า 

จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที และเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล 
3. คณะฯ ควรจัดกิจกรรมเพิ่มโดยพานิสิตดูงานนอกสถานที่ในทุกสาขาวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมนิสิตให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้ังคณะกรรมการสังเคราะห์ และวิเคราะห์กระบวนการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมนิสิตเพื่อความรวดเร็ว 

และสมบูรณ์ 
2. ต้ังชมรมหรือสโมสรศิษย์เก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 
3. การประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทีมงานจัดการศึกษานอก

หลักสูตร จะต้องดําเนินการอย่างเป็นทางการ 
4. โครงการกิจกรรมนิสิตจําเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าโครงการใดอยู่ในกิจกรรมประเภทอะไร เช่น 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติตาม PDCA ให้สมบูรณ์ 



 18

 

5. การฝึกงานของนิสิตต้องจัดทําในรูปแบบ มคอ.4 และ มคอ. 6 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.83  ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 ได้
คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   
1. มีความสามารถในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 

นิสิต วงการวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3. คณาจารย์ผลิตตําราเพื่อประกอบการเรียนการสอนเป็นจํานวนมาก   

แนวทางเสริม   
1. คณะตั้งคณะกรรมการในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น  และติดตามงานวิจัยจาก

ภายนอกเพื่อคงไว้เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานวิจัยคณะ 
2. พิจารณาแรงจูงใจในการสนับสนุนการผลิตตํารา เช่น  ค่าตอบแทนในการผลิตตํารา เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
ผลักดันวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทให้สําเร็จโดยให้คณาจารย์ติดตามและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มงานวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานของนิสิตปริญญาโท 
 

  
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   
1. มีโอกาสในการบริการวิชาการแก่สังคมสูง 
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2. ศักยภาพในการบริการวิชาการดีมาก 
แนวทางเสริม   

1. สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในด้านบริการวิชาการ 
2. จัดการความรู้ (KM) ในเรื่องบริการวิชาการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ความเข้าใจในการนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการบูรณาการกับ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดการทํา KM ในเรื่องการนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจัยในรูปแบบของ Share & Learn 
 
   

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

  จุดที่ควรพัฒนา 
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

 ข้อเสนอแนะ 
  สร้างความเข้าใจโดยการจัด KM ในรูปแบบ Share & Learn 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ คณะวิทยาการจัดการ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง     
1. คณะมีอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านการเงิน 
2. มีลักษณะการบริหารจัดการเป็นทีม 

 

จุดควรพัฒนา 
1. การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารไปยังคณาจารย์รุ่นใหม่ยังมีน้อย 
2. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทํา KM เกี่ยวกับด้านการบริหารในลักษณะ Learn & Share 
2. จัดทําข้อมูลให้ทันสมัยและมีประโยชน์มากขึ้น เช่น ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์คณะ ผล

จากการ KM รวมถึงเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลย้อนกลับและการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง   
   มีศักยภาพในการหาเงินรายได้ 
 

 แนวทางเสริม   
  เพิ่มการหารายได้โดยการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจภาคตะวันออก 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ทางการเงิน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการการเงิน (จากอาจารย์ในสาขาการเงินและบัญชี) โดยมีหน้าที่ตรวจสอบงบ
 การเงิน วิเคราะห์ และเสนอแนะ  เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินงานของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ  
มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  สรุปได้ดังนี้ 
  

 จุดแข็ง   
  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
 

 แนวทางเสริม  
  กําหนดอัตลักษณ์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
2. การอธิบายผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
3. หลักฐานและเอกสารไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบตามตัวบ่งชี้ 
4. หลักฐานประกอบไม่สมบูรณ์ เช่น  มีการประชุม แต่ไม่มีการดําเนินการเป็นทางการ 
5. ความไม่เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  แสดงหลักฐานหรือเอกสารให้สอดคล้องกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี   
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 4.00 4.15 4.10 4.00 4.00 4.15 4.10
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

3.05 4.76 4.75 4.76 - 4.10 4.10 4.44 4.41 4.07 4.35

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ-
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.65 4.65 5.00 5.00 4.65 4.96

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

3.05 4.60 4.56 4.60 - 3.98 3.98 4.16 4.09 3.98 4.10

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.75 2.75 4.50 4.50 2.75 3.45

เฉลี่ยภาพรวม 3.05 4.74 4.72 4.74 4.00 3.76 3.77 4.42 4.40 3.76 4.20
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.10   ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้
คณะควรขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน  โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม   
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.35  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.96  ได้คุณภาพระดับดีมาก     สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาการจัดการ  มีการบริหารจัดการการ
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อุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   
และมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม    ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาการจัดการ  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน
และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  รวมทั้งงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ทั้งนี้คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของสังคม   และควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน  
รวมทั้งแผนการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดย
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.45   ได้คุณภาพระดับพอใช้    สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ ควรมีการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ   โดยการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการหรือการนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ระบุไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.71 4.67 4.71 4.00 4.08 4.06 4.63 4.57 4.08 4.44
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.51 4.51 4.80 4.80 4.51 4.72
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.09 4.50 4.50 4.50 - 2.68 2.68 2.80 2.80 2.68 2.74

เฉลี่ยภาพรวม 3.05 4.74 4.72 4.74 4.00 3.76 3.77 4.42 4.40 3.76 4.20
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพ
ระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การให้คําปรึกษาวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ควรขับเคลื่อนคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   และมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม    พร้อมทั้งจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.72  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มีกระบวนการพัฒนาแผน   พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดีมาก  ทั้งนี้คณะควรมีการวางระบบและกลไกบริการหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 



 25

 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก  
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการ
จัดสรรเงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.74 ได้
คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ  ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ และควรมีแผนการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นิสิต วงการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน    พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะอย่างมีระบบ และส่งเสริม
การสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

(4) (19) (18) (19) (1) (12) (13) (24) (23) (12) (36)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

2.39 4.90 4.90 4.90 - 3.84 3.84 4.32 4.32 3.84 4.23

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 1.09 4.67 4.67 4.67 - 2.46 2.46 3.24 3.24 2.46 3.11
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.52 4.52 5.00 5.00 4.52 4.88
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.56 4.50 4.56 4.00 3.73 3.76 4.55 4.50 3.73 4.18

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.15 4.10 4.80 4.75 4.15 4.62

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.75 2.75 4.67 4.67 2.75 3.71

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ 
       สังคม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
       วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 3.05 4.74 4.72 4.74 4.00 3.76 3.77 4.42 4.40 3.76 4.20
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.23   ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.11 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.88  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ  มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการ
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จัดกิจกรรม เพียงพอต่อการจัดการศึกษา   ด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรได้ตามพันธกิจและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้   รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มี
สวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   สําหรับด้านวิชาการ   คณะมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน  การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้
คณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มี
การดําเนินการตามแผนสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะ  มีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี  
ด้านการวิจัย มีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ ในการทําวิจัย แต่พบว่ายังมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนําไปใช้
ประโยชน์ไม่มากนัก ดังนั้นคณะจึงควรมีแผนการสนับสนุนในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะงานวิจัยเชิง
วิชาการ ซึ่งสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้   รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
ที่สามารถนําผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้จริง และถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืนได้   สําหรับด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะมีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการพัฒนาสุนทรียภาพ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน     
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 85 85

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 66 66

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต
3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5 5

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

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

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1

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

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - -

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

- -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 4 4

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ครบถ้วน 

4 4

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - -

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

- -

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- -

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80  
ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

4 4

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

- -

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- -

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 5,149 5,149

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

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 5,037 5,037

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

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 112 112

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 112 112

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

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

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

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 51.5 51.5

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 47.5 47.5

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4 4

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

51.5 51.5

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

- -

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

38 38

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

13.5 13.5

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- -

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 43 43

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

33 33



 33

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

10 10

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8.5 8.5

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

5 5

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

3.5 3.5

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - -

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- -

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

- -

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - -

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

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

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

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา - -

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6,061.84 6,061.84

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5,980.85 5,980.85

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 80.98 80.98

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

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 523 523

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

9,769 9,769

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.05
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129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.89 3.89

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.77 3.77

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.96 3.96

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.89 3.89

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

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

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 1,214 1,214

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 1,180 1,180

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

884 884

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - -

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 29 29

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 53 53

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 2 2

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

14,584.76 14,584.76

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 1,164 1,164

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - -
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151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) - -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

248 248

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 3.97

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.97 3.97

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 248 248

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 3.97

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย] 

- -

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

- -

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

- -

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

- -
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168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - -

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- -

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- -

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- -

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- -

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- -

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- -

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -
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184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- -

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.51 3.51

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.61 3.61

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79

191 
  
  
  
  
  
  
  
  

จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

15 15

- จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 6 6

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 1,483 1,483

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1 1

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 180 180

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 3 3

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 581 581

- จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5 5

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 510 510

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
47.50 47.50

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 47.50 47.50

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

- -

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 532,333 532,333

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 532,333 532,333

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 7,650,000 7,650,000

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,650,000 7,650,000

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 47.5 47.5

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47.5 47.5

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - -

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4 4

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - -

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

9 9

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 9
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- -

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- -

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ  
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
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246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 4 4

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - -

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 6 6

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 1

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - -

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 5

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- -

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 9 6

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

2 2

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

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1 1

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔

ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 

3.94 3.94
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - -

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.65 4.65

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 22.5 22.5

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

16 16

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 10 10

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 6 6

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

22.5 22.5

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 22.5 22.5

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - -

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ 

- -

- ด้านการวิจัย - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

- ด้านอื่นๆ - -

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

1 1

- ด้านการวิจัย 1 1

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

- ด้านอื่นๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 181,515,548.82 181,515,548.82

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 367,480.00 367,480.00

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 115,522,065.85 115,522,065.85

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 4,118,044.26 4,118,044.26

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  -  - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 5,318,712.67 5,318,712.67

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)  360,290.94  360,290.94 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 65,993,482.97 65,993,482.97

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 4,118,004.26 4,118,004.26

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
4.20 4.20

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 248 248

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - -

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.02 4.02

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 248 248

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.02 4.02

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.18 4.18

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร. 
285 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 10,808 10,808

286 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี - -

287 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - -

288 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง 220 220

289 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 303 303

290 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - -

291 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - -

292 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - -

293 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู - -

294 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ - -

295 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - -

296 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - -

297 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ 10,285 10,285
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ยืนยัน 

298 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - -

299 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - -

300 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

8,262 8,262

301 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลี
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

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

- -

303 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

164 164

304 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

289 289

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

- -

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

- -

307 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิ
โนที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

308 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

309 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายู
ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

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

- -

311 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

312 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

7,809 7,809

313 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

314 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- -
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มที่ 1   ศิษย์เก่า   จํานวน  2  ทา่น 
1. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสามารถตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์

สามัคคี  : IDKU”  ได้   รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับนิสิต สร้างปฏิสัมพันธ์และ
ความสามัคคีทีดี่ระหว่างนิสิต  และนิสิตสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตประจําวันได้ 

2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
3. นิสิต กับอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  อาจารย์ให้การดูแลนิสิตไม่เพยีงเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน

เท่านั้น ยังให้คาํปรึกษาทั้งเรื่องงาน เรื่องการดูแลตัวเองรวมทั้งเรื่องส่วนตัวของนิสิต โดยให้คําปรึกษาได้
ตลอดเวลาถึงแม้ว่านิสิตจะจบการศึกษาไปแล้ว   

4. การติดต่อขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยศิษย์เก่ามีการติดต่อกันผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ 

5.      ควรมีการ Update ข้อมูลของคณะในทันสมัยทั้งทางด้าน Website และ Face book ของคณะ 
 

กลุ่มที่ 2   ผู้ใช้บัณฑิต   จํานวน  1  ทา่น  (สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์) 
1. บัณฑิตมีคุณลกัษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยนิสิตจากคณะวิทยาการจัดการมี

คุณภาพสูง  มคีวามรู้ความเข้าใจในสายงานที่รับผิดชอบและเรียนรู้งานเร็ว ทํางานรอบคอบ  รวมทั้งมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี    

2. การพัฒนานิสิตคณะวิทยาการจัดการ สู่ตลาดแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น  คณะฯ ควรส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษา  พัฒนาความคิด และการทดสอบทางด้านจิตวิทยา  

3. ควรเพิ่มวิชาโลจิสติกส์แทรกเป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ 
4. ควรให้ความสาํคัญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการสู่ประชาคมอาเซียน 
5. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาในสาขาที่เรียนให้ทันสมยั สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป 

 

กลุ่มที่ 3   นิสติทุกชั้นป ี  จํานวน  8  ทา่น 
1.   ตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพ และชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสําคัญ 
2. คณะวิทยาการจัดการ มีทําเลที่ต้ังสวยงาม อากาศ และบรรยากาศดี 
3.   หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มีความน่าสนใจ  เนือ่งจากมีหลายสาขาวิชาให้เลือก  สําหรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  ระดับปริญญาโท 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้จริง 
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4.   การเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ  เน้นให้นสิติพัฒนาตนเอง เน้นการฝึกปฏิบัติ  โดยการสร้าง
ผลงาน และสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งเป็นการกระตุ้นการเรียนและการฝึกความสามัคคีถือเปน็
จุดเด่นของคณะ ทําให้นิสิตสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพได้ 

5.   ควรปรับปรุงการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับให้นิสิตในรายวิชาหลักลงทะเบียนเรียนก่อนแล้วจึงใหน้ิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกลงทะเบียนทีหลงั  

6. จํานวนอาจารย์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน  ทําให้ดูแลนิสิตไมท่ั่วถึง   ดังนั้นควรเพิ่มจํานวน
อาจารย์ให้สามารถรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

7. ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซด์ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
8. ช่ัวโมงสอนค่อนข้างยาวเกินไป ( 3 ช่ัวโมง)  ควรเพิ่มช้ันเรียน   และลดจาํนวนนิสิตต่อชั้นเรียนให้

เหมาะสม 
9. หลักสูตรทีม่ีการทําวิทยานิพนธ์  มีการดําเนินการค่อนข้างใช้เวลามาก สง่ผลใหใ้นแต่ละปีมีนิสิตจบ

การศึกษาจํานวนน้อย  คณะฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้จบการศึกษาเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลา  และควรมีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้นเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการศึกษา 

10. คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  ให้นิสิตมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

11. นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าเคยได้ยินเรื่องการประกันคุณภาพหรือคําว่า QA   จากการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน เช่น การสัมภาษณ์  การเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม  และการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม ตามรูปแบบวงจร PDCA   โดยมฝีา่ยประกันคุณภาพในส่วนของนิสิต สโมสรนิสิต  
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้นิสิตทราบถึงความสําคัญในการทําประกันคุณภาพ 

12. งานปฐมนิเทศนิสิตใหม ่มีการถ่ายทอดเรื่องการประกันคุณภาพ  พร้อมแจกคู่มือนิสิตกับประกันคุณภาพ
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจวงจร PDCA 

13. คณะฯ มีการจดักิจกรรมเพื่อให้นิสิตปัจจุบัน และศษิย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

14. เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ ให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และให้บรกิารดี  
15. คณะฯ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น สีห้อง  แสงไฟ  และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
16. คณะฯ ควรแกปั้ญหาเรื่องการจราจร  และสถานที่จอดรถ  เนื่องจากพบว่ามีอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย 
17. ห้องเรียนไม่เพียงพอ สําหรับการเรียนชดเชย  และการจัดตารางการใช้ห้องเรียนบางครั้งมีความซ้ําซ้อน

ส่งผลให้นสิิตเสียเวลาในการย้ายห้องเรียน 
18. ควรเพิ่มกิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ เพือ่เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ 
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กลุ่มที่ 4  บุคลากร  จํานวน  6 คน 

1. การประสานงาน ติดตามข้อมูล ทกุส่วนงานให้ความร่วมมือดี 

2. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงาน  พบปัญหาการติดตามผลการดําเนินงาน 

3. อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเหลื่อมล้ํากัน  ในแต่ละประเภทของบุคลากร ส่งผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน   

4. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

5. บุคลากรมีโอกาสในการเสนอข้อคิดเห็น ความคิดเห็นในการเสนอแนะ ปรับปรุง รวมถึงเสนอปัญหา
อุปสรรคต่างๆ 

6. มีกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละสาขาวิชา  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ (KM) 

7. มีแผนพัฒนาบคุลากรให้ได้รบัการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ รวมถึงการศกึษาดูงาน   

8. อุปกรณ์สํานักงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับบุคลากร  และมีคณุภาพสามารถใช้งานได้ดี 

9. ระบบการบันทึกช่ัวโมงกิจกรรมของนิสิต ส่งผลต่อการทํางานล่าช้า เนื่องจากความไม่เสถียรของระบบ 
 
 

กลุ่มที่ 5  อาจารย์  จํานวน  5 คน 

1. ทรัพยากร  เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ มีความพร้อมเพียง  

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับดี 

3. บุคลากรทุกส่วนงานประสานคุณภาพได้เป็นอย่างดี  มีสัมพันธภาพที่ดี และมีความอบอุ่น 

4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เข้าพบและปรึกษาหารือได้ง่าย 

5. ความเป็นอยู่มีความสะดวกสบาย มีความเป็นอิสระในการทํางาน และการพูดคุยกับผู้บริหาร 

6. มงีบสนับสนุนในการจัดซื้อตําราเอกสาร สนบัสนุนการเรียนการสอน  ที่เท่าเทียมกัน 

7. ห้องเรียนบางอาคาร เครื่องปรับอากาศไม่เย็น  ห้องมีกลิน่อับช้ืน  สายไมโครโฟนสั้น และเสียงดังไม่ทั่วถึง 

8. การเรียนการสอนในวิชาคํานวณมีจํานวนนิสิตต่อกลุ่มใหญ่เกินไป ควรลดจํานวนนิสิตต่อชั้นเรียน เพื่อให้
นิสิตมีคุณภาพ 

9. การประเมินเลื่อนขั้นยังไม่มีระบบการประเมินที่ชัดเจน ทัง้นี้ผู้ถูกประเมินควรได้รับทราบจุดอ่อนของ
ตนเอง  เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

10. ร้านค้าในโรงอาหารไม่มีความหลากหลาย  ควรมีวิธีการคัดเลือกร้านค้าที่ดีมีคุณภาพ  และใหม้ีทางเลอืก
ที่หลากหลาย 

11. ภาระงานสอนของอาจารย์มีมาก ส่งผลให้ไม่มีเวลาทําผลงานทางวิชาการ หนังสือ หรืองานวิจัย 

12. ได้รับความเสมอภาคและความเอาใจใส ่และได้รับความเท่าเทียมกัน โดยมีการกระจายอํานาจหน้าที่ 

13. การจัดสรรสวสัดิการมีความเท่าเทียมกันทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน 

14. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการประชุมร่วมกันสําหรับสาขาเดียวกัน  โดยคณะมีงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดสัมมนา 
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15. ในการสร้างผลงานวิชาการ หรือทํางานวิจัย คณะฯ ควรนํามาประกอบการพิจารณาผลประเมิน โดย
กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อให้กระบวนการดําเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น คณะฯ ควรมีการส่งเสรมิเงินทุน ในการ
ทําผลงานบริการวิชาการ หรือการวิจัยบทความ เป็นต้น 

16. การทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับบุคลากรสายสนับสนุน อาศัยการปรับตัวกับธรรมชาติของแต่ละคน  
โดยส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจกันดี  ในการประสานงาน ติดต่อสัมพันธ์กัน 

17. คณะฯ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงนิสิต  อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

18. ระเบียบวินัยการจราจร  นิสติค่อนข้างมีอุบัติเหตุมาก  ควรมีความเข้มงวดหรือมีมาตรการเพื่อลด
อุบัติเหตุ 

19. ควรมีการบริหารจัดการ คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร  โดยเน้นคุณภาพการให้บริการ ความคุม้ค่า
ทั้งรสชาด และราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค 

20. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลดี 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบคุลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า และนิสิตปริญญาโท 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์นิสิตปริญญาตรีคละชั้นปี 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์บุคลากร ข้าราชการและพนักงาน  

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์อาจารย ์



 49

 

  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม 
ห ้องออกกําลังกาย 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       

คณะกรรมการประเมินฯ  
ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการประเมินฯ  

 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบคุลากรคณะวิทยาการจัดการ รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมถ่ายรูปร่วมกับ
ผู้บริหารและบคุลากรคณะวิทยาการจัดการ  

 


