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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535  ได้แยกออก
จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นอีกคณะหนึ่ง ช่ือว่า “คณะบริหารธุรกิจ”  เม่ือปี พ.ศ.2535  ตาม
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109  ตอนที่ 120  วันที่ 18 ธันวาคม 2535  ทั้งน้ีเป็นไปตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 7  (พ.ศ. 2535-2539)  จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 5 ภาควิชา  และ 1 สํานักงาน คือ ภาควิชาการเงิน  ภาควิชาการจัดการ  ภาควิชาการจัดการผลิต  
ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาบัญชี และสํานักงานเลขานุการคณะ 
 คณะบริหารธุรกิจ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา   โดย เฉพาะระดับปริญญาเอก    และดํ า เนินภารกิ จสนองนโยบายการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรัฐบาล  มีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต  จัดการเรียนการสอน   
การค้นคว้าวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยได้ดําเนินงานมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  (พ.ศ. 2557) เป็นเวลา 22 ปี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ  ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะบริหารธุรกิจ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย  3.97  ได้คุณภาพระดับดี       ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.46 
ได้คุณภาพระดับพอใช้    โดยองค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) 
ของคณะบริหารธุรกิจ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14    ทุกหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 9 
หลักสูตร   องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  คะแนนเฉลี่ย  5.00   
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย  4.00  องค์ประกอบที่ผลประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 2.66  และองค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 3.00  และ
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.50 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
1. คณะมีหลักสูตรด้านวิชาชีพที่เป็นที่นิยมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกท้ังมี

หลักสูตรทางด้านบัญชีท่ีได้รับการยอมรับมาตรฐานสากล (CIMA) 
2. คณาจารย์มีความรู้ มีศักยภาพและความสามารถในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทําให้

สามารถหาแหล่งทุนทั้งด้านการวิจัยและบรกิารวิชาการเป็นจํานวนมาก สามารถสร้างรายได้และ
พ่ึงพาตนเองได้ 

3. คณะมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
คณะควรมีการวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาจุดเด่น จุดเน้น เพื่อกําหนดทิศทางและเป้าหมายของ 

การพัฒนาคณะบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน มาจัดทําเป็นแผนต่างๆ  โดยกําหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดของความสําเร็จตามเป้าหมาย  อีกท้ังมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง 

 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   

1. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะมีหลักสูตรด้านวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  
มีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวชิาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  แต่คณะควรพิจารณาจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดสว่นที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  และมีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วน   

2. ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ  กลไกส่งเสรมิ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้  

3. ด้านการบริการวิชาการ  มีการจัดโครงการ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสงัคม ชุมชน ท่ีหลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน แต่ยังขาดการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีนโยบายด้านการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรและนสิิตมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้คณะยงัขาดการจัดทําแผนและกําหนดตัวช้ีวัด เพื่อประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 25 กิจกรรม มีการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 21 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 4 
กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสวนาอาจารย์  “สอนศิษย์ยุคใหม่ : สอนอย่างไรให้ศิษย์เรียนรู้ได้
จริง”  “สอน-เสริม-สร้างบัณฑิตคุณภาพ”  เนื่องจากขาดวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว จึงทํา
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

2) กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ “มคอ .  เพื่อคุณภาพการศึกษา” เนื่องจากฝ่ายบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการอบรมดังกล่าวให้อาจารย์ทุกคณะ และอาจารย์ของคณะได้เข้า
ร่วมด้วย  จึงทําให้คณะไม่ดําเนินการในกิจกรรมดังกล่าว 

3) กิจกรรมจัดประกวดนิสิตดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกปีการศึกษาและให้รางวัลในพิธีไหว้ครู  
เนื่องจากมีการจัดส่งนิสิตเข้ารับรางวัลการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี  ด้านความประพฤติดีเด่น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําภาคต้น  ปีการศึกษา 2557  แล้ว คณะจึงไม่ดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าว 

4) กิจกรรมการให้ประกาศนียบัตรแก่นิสิตท่ีมีพฤติกรรมดีสมควรแก่การยกย่อง  เนื่องจากมีการจัดส่ง
นิสิตเข้ารับรางวัลการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี  ด้านความประพฤติดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําภาคต้น  ปีการศึกษา 2557  แล้ว  คณะจึงไม่ดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 

 

สรุปข้อมูลพืน้ฐานของคณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ  มีส่วนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ  ดังนี้ 
ภาควิชา 5 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการเงิน  ภาควิชาการจัดการ  ภาควิชาการจัดการผลิต  ภาควิชา

การตลาด  ภาควิชาบัญชี 
สํานักงาน 1 สํานัก    ได้แก่  สํานักงานเลขนุการคณะฯ 
โครงการภาคปกติ  1 โครงการ  ได้แก่  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 
โครงการพิเศษ  จํานวน 8 โครงการ  ได้แก่  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคค่ํา) โครงการ

ปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ  โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ  โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ  และโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

 

ปรัชญาและปณิธาน 
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ัน ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ให้เกิด

ความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ช้ีนําทิศทาง
สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพื่อความ คงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ 
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วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งพัฒนานิสิตท่ีนําองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ  ช้ีนําสังคม  มีมาตรฐานและผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

พันธกิจที่สําคัญ 
1. ผลิตนิสิตที่มีคุณภาพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก 
2. สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและชี้นําสงัคม 
4. สร้างความพร้อมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี  
6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น  155 คน  จําแนกตามสายวิชาการ 66 คน  พนักงานสายสนับสนุน จํานวน 89 คน  สําหรับจํานวน
อาจารย์  รวมท้ังสิ้น จํานวน 66  คน  ประกอบด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 25 คน และปริญญาเอก 41 
คน และมีสัดสว่นตําแหน่งทางวิชาการ  อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 53.03 : 21.21 : 25.76 : 0   
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหค้ณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
• กําหนดการประเมินฯ 
 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทาง 

การประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารการเรียนการสอน 4 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารการเรียน การสอน 4 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค ์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บรหิารคณะคณะบริหารธุรกิจ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 

ท้ังนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเดน็หลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการดําเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสทิธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
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เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต และสัมภาษณ์ผูใ้ช้บัณฑิตผ่านทาง

โทรศัพท์ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารการเรียน การสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ 
เวลา 09.00 – 09.20 น.  - นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2     จํานวน 1 คน 

- นิสิตระดับปริญญาโท     จํานวน 1 คน  
- นิสิตระดับปริญญาเอก     จํานวน 1 คน 

เวลา 09.20 – 09.40 น.   - อาจารย์ประเภทข้าราชการ    จํานวน 2 คน  
- อาจารย์ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประเมิน   จํานวน 1 คน 

เวลา 09.40 – 10.00 น.    - ผู้ใช้บัณฑิต       จํานวน 2 คน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพ  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารการเรียน การสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพ  
ณ ห้องประชุม1 ช้ัน 6 อาคารการเรียน การสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ 

เวลา 15.30 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจา และแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นอันนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะบริหารธุรกจิ  
ณ ห้อง 407 ช้ัน 4 อาคารการเรียนการสอน 4 

 

• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
3.97 ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.46 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
โดยองค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)  ของคณะบริหารธุรกิจ  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.14  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร  องค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  คะแนนเฉลี่ย  5.00   องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย  4.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
คะแนนเฉลี่ย 2.66  และองค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.50
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ียของกรรมการ

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 2.27 3.00 3.12 2.66 พอใช้
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 4.00 4.00 ดี
องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.00 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 3.50 3.50 พอใช้
รวม 2.95 3.57 4.06 3.46 พอใช้

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ภาพรวมผลประเมิน 3.97 3.46

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  3.33 2.66
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน  28.12 3.12 28.12 3.12 3.12 3.12
9 9

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําคณะทีมี่คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  42 66.67 41 62.12 4.17 3.88
63 66

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําคณะทีดํ่ารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ  27 42.86 31 46.97 2.68 2.94
63 66

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน 
FTES  

3,391.11 57.48 3,391.11 54.70 0.00 0.00
59 62

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 4 
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 5 และ 6) 

5.00 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 4 
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 2 และ 5) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.54 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 4.00 5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

สัดส่วน  18,512,000
313,762.71

20,936,880
337,691.61 5.00 5.00 59 62
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ร้อยละ  21.80 
36.95 

29.20 
44.24 4.62 5.00 59 66

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 6 5 
(ไม่พบเกณฑ์

ข้อ 5) 

5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 6 4 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 
2, 4 และ 7) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  4.00 3.50
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ข้อ 6 4 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 
3, 5 และ 6) 

4.00 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสูตร 

ข้อ 5 5 
(ไม่พบเกณฑ์

ข้อ 5) 

4.00 4.00
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.33  ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.66  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 

 จุดเด่น 
คณะมีหลักสูตรด้านวิชาชีพที่เป็นที่นิยมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งม

หลักสูตรทางด้านบัญชีท่ีได้รับการยอมรับมาตรฐานสากล (CIMA) 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนิสิตท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีการจัดทํา

แผนพัฒนานิสิตที่มุ่งเป้าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน  ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ รวมทั้งประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 

2. เนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรีเน้นด้านวิชาชีพ  จึงควรพิจารณาเสริมทักษะด้านวิชาชีพ ทั้งใน
การจัดโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
การเรียน (work integrated learning) การฝึกงาน หรือการฝึกสหกิจศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.54  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

 จุดเด่น 
คณะและบุคลากรมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกจํานวนมาก 
 

โอกาสในการพัฒนา 
คณะมีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัย ท้ังด้านงบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุน

อื่นๆ อย่างไรก็ตามยังขาดความชัดเจนในทิศทางการวิจัย โดยกําหนดจุดเน้น และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
มากกว่าการกระจายไปท่ัวทุกคน  และหาแนวทางการส่งเสริมอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  รวมทั้งเพิ่ม
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและการเผยแพร่ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 

จุดเด่น  
คณะและบุคลากรมีศักยภาพ และความรู้ทางวิชาชีพมาเป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่

สังคม มีการจัดต้ังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Centers of Excellence)  เพื่อหารายได้ ซ่ึงมีการกําหนด
ประเด็นการให้บริการวิชาการอย่างชัดเจน 
 

โอกาสในการพัฒนา 
   แม้ว่ามีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ คณะควรจัดทําแผนการให้บริการวิชาการให้สอดคล้อง

กับประเด็นการให้บริการวิชาการ และกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผน ท้ังในรูปแบบการบริการแบบ
ให้เปล่าและหารายได้ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม  และประเมินผลความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้บริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 

 จุดเด่น  - 
 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
คณะควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และจัดกิจกรรมให้ตรงและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน ที่เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเชิดชู
ความเป็นไทยและนําพาสู่สากล  พร้อมทั้งประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.50  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 

 จุดเด่น  - 
 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จเพื่อนํามากําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 
กลยุทธ์  และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแผนกลยุทธ์ เพื่อนํามาวางแผนบริหารความเสี่ยง  

โดยวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง 
2. คณะควรค้นหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อกําหนดเป็นประเด็นความรู้ และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และจัดเก็บเป็นระบบ และเผยแพร่ 
3. คณะควรมีการกํากับติดตามการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมแผนพัฒนา

รายบุคคลมาสู่แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ  เพื่อให้คณะสามารถจัดสรรทรัพยากรสําหรับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และวางมาตรการให้บุคลากรพัฒนาตามที่กําหนดไว้ในแผน 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 66

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 25
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 41

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 35
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 26

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 17
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 3,391.11
ระดับอนุปริญญา -
ระดับปริญญาตรี 2,040.35
ระดับ ป.บัณฑิต -
ระดับปริญญาโท 724.63
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
ระดับปริญญาเอก 25.79

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 670,000.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 670,000.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,266,880.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,266,880.00
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 62

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 4
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 58
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

16

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 

25

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

2

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 7
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 4
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ -

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณารายงาน 
ผลการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 


