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ค าน า วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เป็นส่วนหนึ่ง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงาน โดย
การก าหนดพันธกิจของส่วนงานวิชาการบรรจุอยู่ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตั้ งแต่องค์ประกอบที่ 1-9 และ
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคม ให้มั่นใจได้ว่า
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้ 

รายงานการ ประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นเอกสารที่บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2554 (1 มิถุนายน พ.ศ.2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

1. ขอมูลท่ัวไป  
 ประวัติความเปนมาของการกอตั้งและพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดรับการจัดตั้งตามประกาศ สถาบันฯ  เรื่องการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2553 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา  69 เลมท่ี  127 ตอนพิเศษ  16
ง เม่ือ 1 กุมภาพันธ 2553 ตามประกาศสถาบัน  เรื่อง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 โดยใหมีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน  การ
วิจัย การบริการวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปจจุบัน  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังในดานอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย ทําใหบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในดานการบริหารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถผลิตนัก
บริหารท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ ในปจจุบัน มีคณาจารยจํานวน 25 
คน  และบุคลากรท่ีสนับสนุนงานดานวิชาการจํานวน 10   คน เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปพุทธศักราช 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รวมท้ังสิ้น  770 คน ปริญญาโท 458 คน และปริญญาเอก 147 คน 

 

2. ประเด็นท่ีตองพัฒนาเปนกรณีเรงดวน 
วิทยาลัยควรมีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยมีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556  ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ  
ในปการศึกษา 255 6 วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  

(คะแนนเฉลี่ย 4.34 จาก 5)  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแยกตามประเภทไดผล ดังนี้ 
 

เม่ือพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ (ตาม สกอ.)  และตัวบงชี้ 
สมศ.14 ตัวบงชี้  ในการประเมินครั้งนี้ พบวามีองคประกอบอยูในเกณฑดีมาก 4 องคประกอบ คือ 
องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินกงาน เฉลี่ย 5) องคประกอบท่ี 6 
(การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 4.67) องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ เฉลี่ย 4.84 ) 
และองคประกอบท่ี 8 (การเงิน เฉลี่ย 5) องคประกอบท่ีอยูในเกณฑดี 5 องคประกอบ คือ  องคประกอบ
ท่ี 2 (การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 4.24) องคประกอบท่ี 3 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 4.00) องคประกอบ
ท่ี 4 (การวิจัย เฉลี่ย 4.00)  องคประกอบท่ี 5  (การบริการทางวิชาการแกสังคม เฉลี่ย 4.25 ) และ
องคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉลี่ย 4.00) เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ อยูใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) 

 



2 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ  

 
เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน

เสีย อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.29) มาตรฐานดานกระบวนการภายใน อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 
4.40)   มาตรฐานดานการเงิน อยูในระดับ ดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย 5)   และมาตรฐานดานบุคลากรเรียนรู 
และนวัตกรรม อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.16)  เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   

 
เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับ ดีมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.56) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ขอ ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4. 65)  และ ขอ ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.29 ) และ มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.80) เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.34) 

  

สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  

 
เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน

การจัดการศึกษา ดานกายภาพอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ดานวิชาการอยูในระดับ ดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.88)  ดานการเงินอยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5) และดานการบริหารจัดการอยูในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74)   

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับ  
ดี (คะแนนเฉลี่ย 4. 47)  ดานการวิจัยอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00)  ดานการใหบริการวิชาการแก
สังคมอยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับ ดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556  ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

ในปการศึกษา 2556  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ในภาพรวมอยูระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.34) ดังนี้ 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

ตามตัวบงชี้ สกอ. 
วิทยาลัยฯ ประเมินตนเอง 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินการ 

5.00 

2. การผลิตบัณฑิต 4.24 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.00 
4. การวิจัย 4.00 
5. การบริการวิชาการแกสังคม 4.25 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 
7. การบริหารและการจัดการ 4.84 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 

รวม 4.34 
 

 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 

ในปการศึกษา 2555  ท่ีผานมา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ในภาพรวมอยูระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ดังนี้ 

องคประกอบ 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
ตามตัวบงชี้ สกอ. ตามตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน 

วิทยาลัยฯ
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

สถาบัน
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การผลิตบัณฑิต 4.35 4.08 4.43 4.19 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.50 4.00 5.00 5.00 
4. การวิจัย 3.89 3.54 4.30 4.29 
5. การบริการวิชาการแกสังคม 4.00 2.00 5.00 3.95 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 3.00 5.00 5.00 
7. การบริหารและการจัดการ 4.65 3.64 5.00 4.76 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 5.00 4.00 

รวม 4.37 3.64 4.68 4.41 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตน 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจําปการศึกษา 2556 
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1. ท่ีตั้งวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  ตั้งอยู ณ เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520  โทรศัพท 023298460 โทรสาร 029328461 website:  www.amc.kmitl.ac.th 
 

2. ประวัติความเปนมา 
ประวัติความเปนมาของการกอตั้งและพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยี         

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดรับการจัดตั้งตามประกาศ สถาบันฯ  เรื่องการแบงหนวยงานภายใน
ของสวนงานวิชาการ  ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2553 และ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา  69 เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 16ง เม่ือ 1 กุมภาพันธ  2553 ตามประกาศ
สถาบัน เรื่อง การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2552 โดยใหมีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการทางดานบริหารธุรกิจและ
วิทยาการจัดการรวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปจจุบัน  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังในดานอุปกรณการเรียนการสอน  การวิจัย   ทําใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเปนท่ี
รูจักและไดรับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในดานการบริหารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถผลิตนักบริหารท้ังในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ ในปจจุบัน มีคณาจารย จํานวน 25 คน และบุคลากรท่ีสนับสนุนงาน
ดานวิชาการจํานวน 10  คน เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ในปพุทธศักราช 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น  770 คน ปริญญาโท 458 คน และ
ปริญญาเอก 147 คน 
 
 
ตราประจําวิทยาลัย  คือ  
  

ดอกไมประจํา วิทยาลัย คือ ดอกเฟองฟา 
 

สีประจําวิทยาลัย  คือ  สีฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmitl.ac.th/


6 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

3. ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค 
  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ได
กําหนดวิสัยทัศน  ปรัชญา   ปณิธาน  วัตถุประสงคและแนวนโยบาย เพ่ือใชในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
  
3 ปรัชญา 3        
 การศึกษาวิจัยบริการวิชาการและสงเสริม พัฒนาสังคมไทยดานการบริหารและจัดการ  ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ 

ปณิธาน    
มุงม่ันผลิตอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเปนเลิศทางดานการบริหารและจัดการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ัง สรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

3 วิสัยทัศน    
เปนผูนําดานการบริหารและจัดการดวยเทคโนโลยีในระดับสากล 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันในการเปนองคการทางดานงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและ
ศึกษาบัณฑิต 

2.  เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการบริหารและจัดการ 
3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานการสรางหลักสูตรควบ ปริญญาตรี  

ปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก 
4. เพ่ือจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญาตรีดานการบริหารและเศรษฐศาสตร

ใหกับทุกหลักสูตรภายในสถาบันฯ อยางมีคุณภาพ 
5. เพ่ือใหบริการทางวิชาการและฝกอบรมสําหรับบุคลากรของสถาบันฯ  ใหมีความรูความสามารถ

ทางดานการบริหารและจัดการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังสาขาท่ีเก่ียวของในระดับ 
ตาง ๆ 

6. เพ่ือตอบสนองกับหนวยงานหรือบุคลากรโดยท่ัวไปท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับสถาบันฯ  ในการพัฒนา
ความรู ความสามารถในดานการบริหารและจัดการ 

7. เพ่ือสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดวยการบริหารและจัดการรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน  
เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับสังคมอยางยั่งยืน 

8. เพ่ือนํางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาทําใหเกิดประโยชนทางการ  บริหารและ
จัดการรวมถึงการปรับปรุงศูนยบมเพาะธุรกิจ (UMI) ของสถาบันฯ ใหเปนประโยชนกับนักศึกษาในการฝกงาน
และปฏิบัติงานจริงเพ่ือใหเกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
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4. โครงสรางองคกร / แผนภูมิการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผูดํารงตําแหนงในผังองคกร 
4.1 คณบดี        ผศ.ดร.จิระเสกข ตรีเมธสุนทร                               
4.2 รองคณบด ี                                         อาจารยปรเมศร  อัศวเรืองพิภพ 
4.3 รองคณบดี      อาจารยทัศไนย  ปราณี  
4.4 รองคณบดี      ผศ.ดร.โอปอล  สุวรรณเมฆ  
4.5 ผูชวยคณบดี      ดร.ธีรเวช  ทิตยสีแสง  
4.6 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร   อาจารยปรเมศร   อัศวเรืองพิภพ 
4.7 ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ   ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก 
4.8 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รศ.อมรศรี  ตันพิพัฒน  
4.9 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ผศ.ดร.โอปอล  สุวรรณเมฆ  
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร        
4.10 ประธานบริหารหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต   ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  โรจนนิรุตติกุล 
        สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม                  
4.11 ประธานบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ดร.วินัย  ปญจขจรศักดิ์ 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  
 

รองคณบด ี รองคณบด ี

คณะกรรมการสวนงาน 

รองคณบด ี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 

สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

คณบด ี

ผูชวยคณบด ี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจเกษตร 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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6. บุคลากร 
ในปการศึกษา 255 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีจํานวนบุคลากร

ท้ังหมด 35 คน  เปนอาจารยประจําท้ังหมด 25 คน ปฏิบัติงานจริง 25 คน และสายสนับสนุน 10 คน จําแนก
ตามประเภทบุคคล ดังแสดงในตารางท่ี 1  และจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด    จําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
และวุฒิการศึกษา  ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1    จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2556  จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

อาจารย
ประจํา 

(ปฏิบัติงาน
จริง) 

ลาศึกษาตอ 
(เต็มเวลา) 

อาจารย
ประจํา 
ท้ังหมด 

นักวิจัย สาย
สนับสนุน 

บุคลากร
ท้ังหมด 

ขาราชการ 9 - 9 - 3 12 
ลูกจางประจํา - - - - - - 
พนักงานสถาบันฯ เงินงปม. 10 - 10 - 1 11 
พนักงานสถาบันฯ เงินรายได - - - - 3 3 
พนักงานฯ ม.กํากับ (เปลี่ยน
สถานสภาพ) 

6 - 6 - - 6 

ลูกจางเงินรายได(ชั่วคราว) - - - - 3 3 
รวม 25 - 25 - 10 35 

 
 

ตารางท่ี 2    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ประจําปการศึกษา 255 6 จําแนกตามตําแหนงวิชาการ   
และวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก รวม 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ 

8 9 8 - 25 - 10 15 25 

          
รวม 8 9 8 - 25 - 10 15 25 

**ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557   
 
 

7. หลักสูตร   
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรท้ังในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 255 6 รวมท้ังหมด 3 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรท่ี
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ( TQF) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจําแนกตามรายคณะ ดังแสดงในตารางท่ี 3   
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ตารางท่ี 3      จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประจําปการศึกษา 255 6 ของคณะ/ วิทยาลัย/ 
วิทยาเขต  
 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

 
ที่ 

 
สาขาวิชา 

ของหลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

หลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ TQF 

สกอ. แจงผลการรับทราบ
แลว 

ไดรับการอนุมัติจากสภา
สถาบัน 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1 1   1   

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1  1   1  

3 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
1   1   1 

         

รวม 3 1 1 1 1 1 1 

หมายเหตุ :    - ขอมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ 2557                     
 - หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และ 
    เกณฑมาตรฐาน 48 ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันแลว  

 

8. นักศึกษา 
        จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของ  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในปการศึกษา 255 6  มีจํานวนท้ังสิ้น  
1,375 คน โดยในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 770 คน  ในระดับปริญญาโทมีจํานวน 458 คน และในระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวน 147 คน  ซ่ึงในปการศึกษา 255 6  มีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 486 คน และผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2555  จํานวน 237 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี  4   จํานวนนักศึกษารับเขาและนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 255 6 และนักศึกษาท่ี สําเร็จ
การศึกษา  ปการศึกษา 2555 จําแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษา 
รับเขาใหม 
ปการศึกษา 

2556 

ท้ังหมด สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 

2555 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ 

486 218 203 65 486 237 

       
รวม 486 218 203 65 486 237 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557  



10 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

9. งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ 255 6  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีรายรับและรายจาย สามารถแสดงเปน 2  
ตาราง  คือ  ตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณีรวมคาเสื่อมราคา (ตารางท่ี  5) และตารางแสดงรายรับและ
รายจาย กรณีท่ีไมรวมคาเสื่อมราคา (รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง) (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5   งบรายไดและคาใชจาย (รวมคาเส่ือมราคา) ในปงบประมาณ 2556 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 2556 

รวมเงิน 
งบประมาณแผนดิน เงินรายได 

1 รายรับท้ังหมด 19,014,942.55 42,872,378.28 61,887,320.80 
2 รายจายท้ังหมด  18,925,342.55 22,786,591.08 41,711,933.63 

3 เงินเหลือจายสุทธิ 89,600.00 20,085,787.17 20,175,387.17 
 
ตารางท่ี 6  งบรายไดและคาใชจาย (ไมรวมคาเส่ือมราคา) ในปงบประมาณ 2556 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 2556 

รวมเงิน 
งบประมาณแผนดิน เงินรายได 

1 รายรับท้ังหมด 19,014,942.55 42,872,378.25 61,887,320.80 
2 รายจายท้ังหมด  

(รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง) 18,053,841.84 24,025,179.63 42,079,021.47 

3 เงินเหลือจายสุทธิ 961,100.71 18,847,198.62 19,808,299.33 
 
 
10. สภาพทางกายภาพ 
 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ชั้น 1, 3 และ 4  โดยมีหองท่ีใชดําเนินงานดังนี้ 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1 จํานวน 2 หอง 
- หองประชุม ชั้น 3 จํานวน 1 หอง 
- หองประชุม ชั้น 4 จํานวน 2 หอง 
- หองจัดการเรียนการสอน ขนาด 50 ท่ีนั่ง ชั้น 4 จํานวน 7 หอง  
- หองจัดอบรม ชั้น 4 จํานวน 1 หอง 
 
11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 1.  การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย ฝายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย ใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถนําไปใชในในกิจกรรมวิชาการตาง ๆ ได 
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 2.  การกําหนดแผนการดําเนินงานท้ังระยะเวลาการดําเนินงาน และเปาหมายท่ีชัดเจน ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 3.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพท้ังในระดับวิทยาลัย สาขาวิชา  
 4. มอบหมายตัวบงชี้ใหบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือทําการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ และมีแนวทางใน
การดําเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงตามตัวบงชี้ดังกลาวตอไป 
 5.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆในการตอบสนองตอเปาหมายของการประกันคุณภาพการ ศึกษา  
 6.  การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูจากการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดทํา โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา 
 7. การประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และมีการนําผลการประเมินมาใช
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 
 8. นําขอท่ีควรปรับปรุงของวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2555 มาพิจารณา เพ่ือแกไขปรับปรุง และกําหนดเปนนโยบายในปตอไป เชน การ
จัดทําโครงการท่ีมุงเนนพันธกิจของวิทยาลัยใหมากข้ึน การบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน หรือ
จํานวนเงินวิจัยตอคน เปนตน  
 
12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 
 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับ พอใช  (มีคะแนนเฉลี่ย 
3.64) มีรายละเอียด ดังนี้ 

           
 

องคประกอบ 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
ตามตัวบงช้ีของ สกอ. ตามตัวบงช้ีของ สกอ. +  

สถาบัน 
สถาบัน 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน 

สถาบัน 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.  การผลิตบัณฑิต 4.35 4.08 4.43 4.19 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.50 4.00 5.00 5.00 
4.  การวิจัย 3.89 3.54 4.30 4.29 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 4.00 2.00 5.00 3.95 
6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 3.00 5.00 5.00 
7.  การบริหารและการจัดการ 4.65 3.64 5.00 4.76 
8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 4.00 5.00 4.00 

รวม 4.37 3.64 4.68 4.41 
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13. จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบในปการศึกษา 2555 และผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
- - 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 

1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
พรอมรายงานคณะกรรมการสวนงานวิชาการ 

 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน

การวิจัยท่ีเปดสอนมีจํานวนนักศึกษานอยกวารอย 
30 

1. ควรทบทวนหลักสูตรและการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังทําหนาท่ีใน
การควบคุมกํากับการดําเนินงานบริหารหลักสูตร
ไมครบถวน 

2. วิทยาลัยฯควรสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.) และควรมีการประชุมของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือควบคุมการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนระบบ ตลอดจนมีการทบทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 

3. ขาดแผนการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการเทคนิค
การสอนและการวัดผล และขาดแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ สกอ. 

3. จัดทําแผนการพัฒนาฯอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมท้ังมีการประเมินความสําเร็จของแผนฯ และนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4. ขาดระบบและกลไกการสนับสนุนการประยุกตใช
ผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. ควรวางแผนสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ขาดความหลากหลายในแหลงประชุมวิชาการหรือ
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ 

5. ควรเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการหรือวาระสารระดับชาติ ภายนอกสถาบัน 
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ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการไดมีการวางแผนและดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1.  มีเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก 23.09 % ในปการศึกษา 2555 เปน 28.87 % ในป
การศึกษา 2556 

2.  สนับสนุนใหมีเวทีการประชุมวิชาการในประเทศท่ีมากข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกใหนักศึกษาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  

3. การสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นําประเด็นปญหาจากวิทยานิพนธของตนเองไปใช
ประโยชน 
 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ขาดการนําผลการประเมินการใหบริการมาพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา 

1.ควรนําผลการประเมินการใหบริการมาจัดทํา
แผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคและมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนท่ีชัดเจน 

2.ขาดการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

2.วิทยาลัยฯควรสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการ
สรางเครือขายคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการดําเนินการหารือเรื่องกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา และกําหนดรูปแบบการเขียนโครงการโดย

กําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดอยางชัดเจน 
2. มีการดําเนินการสรางเครือขายระหวางสถาบันโดยการบันทึกความรวมมือ โดยวิทยาลัยการบริหาร

และจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดมีกิจกรรมรวมกัน 
 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.มีงบวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสูง และเม่ือรวมกับ
แหลงทุนในสถาบันไดเปนจํานวน 322,419.05 บาท/
คน 

1.ควรใหอาจารยรุนใหมเขารวมงานวิจัยกับอาจารยท่ี
มีประสบการณในการทํางานวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานภายนอกมีจํานวนนอย (1 ผลงาน) 

1. ควรมีระบบและกลไกการสรางผลงานวิจัยท่ีเกิด
ประโยชนตอชุมชนภายนอกและมีการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกท่ีชัดเจน 

2. ขาดตํารา หนังสือของอาจารย 2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมคณาจารยโดยนําผลงาน
วิชาการงานวิจัย มาเขียนเปนหนังสือหรือตํารา
เรียน เพ่ือเปนสื่อในการเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดทํา Flowchart กลไกการดําเนินงานของกลุมงานวิจัย 
2. มีการให Incentive กับโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอชุมชนภายนอก และการเขียนบทความ

วิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดความเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีการอบรมเรื่องการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหกับคณาจารย 

2. ขาดการนําผลกระทบการใหบริการทางวิชาการไป
พัฒนาใหเปนระบบ 

2.ควรนําประโยชนหรือผลกระทบจากการใหบริการ
ทางวิชาการไปพัฒนาใหเปนระบบและกลไกท่ีชัดเจน 

3. ขาดการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

3.ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาบูรณาการกับท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดระดมสมองในเรื่องของการบริหารวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยภายใตหัวขอการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557  
2. มีการสนับสนุนใหนําประสบการณจากบริการวิชาการมาบูรณาการกับงานวิจัย โดยบรรจุในนโยบายการให 

Incentive ของการทํางานวิจัยท่ีตอเนื่องจากการบริการวิชาการ 
3. สนับสนุนใหคณาจารยท่ีรับผิดชอบโดยการบริการวิชาการนั้น ๆ นําประสบการณท่ีไดมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 
 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไมครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

1.ควรดําเนินการใหครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2.ยังไมไดมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

2.สนับสนุนใหคณาจารยบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เชน โครงการศิลปวัฒนธรรม (ลาว) 
2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการยังขาด

องคประกอบท่ีครบถวนตามขอบังคับของ สจล. 
พ.ศ.2551 

1. ควรตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนงาน
วิชาการตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.2551 

2.การจัดการความรูยังไมครบกระบวนการเรียนรู 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมและ
จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ และนําไปเผยแพรท่ี
เปนลายลักษณอักษร 

3.การบริหารความเสี่ยงตามแผนท่ีกําหนดไวไมไดชวย
ในการลดความเสี่ยงของวิทยาลัยอยางแทจริง 

3.ควรมีกรวางแผนความเสี่ยงท่ีสามารถลดปญหาการ
บริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
 

1. มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวนงานวิชาการตามขอบังคับขง สจล. พ.ศ.2551 
2. มีการจัดเก็บขอมูลและมีการเผยแพรเปนลายลักษณอักษรในเว็บไซตของวิทยาลัยการบริหารและ

จัดการ 
 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
การรายงานผลกรเงินยังไมมีการวิเคราะห สังเคราะห
เพ่ือใชในการบริหารและการตัดสินใจ 

ควรมีการวิเคราะหการใชงบประมาณทุก ๆ หมวดให
สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการไดงาย 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับวิทยาลัยฯ ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานวิชาการ

และบุคลากร 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การนําผลการประเมินประกันคุณภาพมาปรับปรุง

การทํางานและสงผลใหมีกรพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธยังไมครบ
ทุกตัวบงชี้ 

1. ควรมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธยังไมครบทุกตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดจัดโครงการ

ระดมสมองพิชิตปญหาประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรตระหนักในความ
รับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ระหวางสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน เชน การจัดโครงการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาและมีกิจกรรม
รวมกันโดยไดเชิญเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมซ่ึงมีกิจกรรมรวมกันทุกป เชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพฯ 

3. มีการนําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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สวนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปการศึกษา 2556 
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 
(การตั้งคาเปาหมายแตละตัวบงช้ี) 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

ป 2555 ป 2556 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 8 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ขอ 4 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 45 รอยละ 45 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 25 รอยละ 25 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 7 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

6 ขอ 6 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ขอ 6 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ขอ 6 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหกับนักศึกษา 

4 ขอ 4 ขอ 

ตัวบงชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 75 รอยละ 75 

ตัวบงชี้ สมศ. 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.51 ข้ึนไป 3.51 ข้ึนไป 

ตัวบงชี้ สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 20 รอยละ 20 

ตัวบงชี้ สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 40 รอยละ 40 

ตัวบงชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย 
คาดัชนีคุณภาพ 

4.21 
คาดัชนีคุณภาพ 

4.21 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

7 ขอ 7 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ขอ 6 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6 ขอ 6 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

180,000 บาท 180,000 บาท 

ตัวบงชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

รอยละ 18 รอยละ 18 

ตัวบงชี้ สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 18 รอยละ 18 
ตัวบงชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 8 รอยละ 8 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

ป 2555 ป 2556 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5 ขอ 
ตัวบงชี้ สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

รอยละ 25 รอยละ 25 

ตัวบงชี้ สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 ขอ 
ตัวบงชี้ สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 4 ขอ 4 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ 
ตัวบงชี้ สมศ. 12 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสถาบัน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ สมศ. 13 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 7 ขอ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ขอ 8 ขอ 
ตัวบงชี้ สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด 

4 คะแนน 4 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2556 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……8…………ขอ : .........5.........…คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……8…………ขอ : .........5........….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……8…………ขอ : .........5.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสวนงานวิชาการ และ
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) 

  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

  

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ   

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือ
พิจารณา 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

องคประกอบท่ี  1   
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
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8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของ สวนงานวิชาการ  และสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสวนงานวิชาการ และไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  โดยเปนแผน
ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม สถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

ในปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัย 
ซ่ึงมีการทบทวน วิสัยทัศน ปรัชญา ปรือปณิธานของวทิยาลัย โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและ
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัย (1.1-1/1 , 1.1-1/2) พรอมท้ังดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธให
สอดคลองกับแผนกลยุทธสถาบัน (1.1-1/3) และแผนกลยุทธของวิทยาลัย (1.1-1/4) เพ่ือใหเชื่อมโยงและ
สอดคลองแผนกลยุทธสถาบัน รวมท้ังครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาลัย ซ่ึงไดแก ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-1/5) โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคระกรรมการประจําสวนงานวิชาการ (1.1-1/7-1, 1.1-1/7-2) 

 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ไดนําแนวทางการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธความรับผิดชอบในการผลักดันแผนกลยุทธ จากแผนกลยุทธสถาบันฯ ตามแผนภาพท่ี 2 , ตาราง
แสดงผูบริหารและสวนงานท่ีรับผิดชอบกลยุทธ และแผนภาพท่ี 3 แสดงกลไกและข้ันตอนในการนําแผนไปสู
การปฏิบัติ (1.1-2/1) 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกระจายภารกิจหลักขงสถาบัน สูสวนงาน/สวนงานภายใน OS-matrix (1.1-
2/2) มาใชในการถายทอดแผนกลยุทธไปสูหนวยงานภายในวิทยาลัย และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สวนงานวิชาการ (1.1-2/3) (ซ่ึงเปนไปตามท่ีประชุมผูบริหารของสถาบันและสภาสถาบันไดใหความเห็นชอบให
ใชเครื่องมือดังกลาว สําหรับดําเนินการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (1.1-2/4) 

ท้ังนี้คณบดีไดลงนามคํารองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี (1.1-2/5) และไดนําคํารับรองการปฏิบัติงาน
จําแนกตามภาระงานท่ีรับผิดชอบมาสูรายบุคคล เพ่ือใหแตละคนสามารถดําเนินการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 ท่ีไดตั้งไว (1.1-2/6-1, 1.1-2/6-2) 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เปนสวนงานวิชาการท่ีดําเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบัน ดังนั้น
จากการวิเคราะหความสอดคลองในประเด็นตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและพันธกิจ
ของสถาบัน พรอมท้ังแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงแผนกลยุทธของสถาบันกับไดครบ
ท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒธรรมอยางครบถวน (1.1-3) 
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4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจํา  ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีการจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (1.1-4/1) พรอมท้ังเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ  และแผนปฏิบัติการประจําป ( 1.1.-4/2  รวมท้ังมีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย   (1.1-
4/3)  

 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  ไดดําเนินการรายงานงานผลการปฏิบัติงานตามสถาบันฯ ตามปฏิทิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง   4  พันธกิจ  เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงาน (1.1 -5/1)  และ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม  (1.1-5/2 และ 1.1-5/3)   

 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปอยางนอยปละ  2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพ่ือพิจารณา ในชวงเวลารอบ  9 
เดือน (1.1-6/1, 1.1-6/2) และรอบ 12 เดือน (1.1-6/3, 1.1-6/4) 
 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ   
   คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือพิจารณา 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือพิจารณา (1.1-7) 
 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ               
   ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 
2556 (1.1-8/1) เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน และไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ (1.1-8/2) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

1.1-1/1 คําสั่งสถาบันฯ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ  (พ.ศ.2555-2559) ลงวันท่ี 26 
ม.ค.54 

1.1-1/2 คําสั่งวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ ลงวันท่ี 12 พ.ค. 54 
1.1-1/3 แผนกลยุทธสถาบันเทคโนโลยีพระจอลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2555-2563) 
1.1-1/4 ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-1/5 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธของสถาบัน และแผนปฏิบัติการประจําปของ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
1.1-1/6 รายงานการประชุมสวนวิชาการ ครั้งท่ี 1/2556 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 วาระท่ี 5 เรื่อง
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อ่ืน ๆ ขอ 5.2 เรื่องพิจารณารายละเอียดขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 และขอท่ี 5.3 เรื่อง พิจารณาแผน-ผล การปฏิบัติงานประจําป 

1.1-1/7-1 เอกสารขอมูลดานแผนกลยุทธ/คํารับรองการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซ่ึงปรากฏบนหนา Web วิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ  

1.1-1/7-2 รายงานการประชุมสวนวิชาการ ครั้งท่ี 3/2556 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2556 วาระท่ี 3 
สืบเนื่อง ขอท่ี 3.4 เรื่อง คํารับรองปฏิบัติงาน 

1.1-2/1 กลไกและข้ันตอนในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
1.1-2/2 ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix)  
1.1-2/3 รายงานการประชุมสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 2/2556 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 วาระท่ี 

5 เรื่องอ่ืน ๆ ขอท่ี 5.2 เรื่องคํารับรองปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
1.1-2/4 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้ง 6/2552 ลงวันท่ี 17 

มิถุนายน 2552 เรื่องการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน/หนวยงานไปสูระดับ
บุคคล 

1.1-2/5 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-2/6-1 แผน-ผลปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2556 (สงป) 
1.1-2/6-2 แผน-ผลปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2556 (วิทยาลัยการ

บริหารและจัดการ) 
1.1-3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
1.1-4/1 หนังสือท่ี ศธ 0524.25/1158 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอสงกรอบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-4/2 หนังสือท่ี ศธ 0524.25/123 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงเอกสารแผน-ผล 

การปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 12 มีนาคม 
2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (วาระท่ี 3.4) 

1.1-5/1 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานประจําป
งบประมาณ 2556 

1.1-5/2 หนังสือท่ี ศธ 0524.25/349 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน) 

1.1-5/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี      มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
(วาระท่ี) 

1.1-6/1  หนังสือท่ี ศธ 0524.25/667 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงรายงานการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน) 

1.1-6/2  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้ง
ท่ี 8/2556 วันท่ี 13 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
(วาระท่ี 4.4)  
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1.1-6/3 หนังสือท่ี ศธ 0524.25/930 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอจัดสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) 

1.1-6/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
ครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
(วาระท่ี 1.6) 

1.1-7 
 

หนังสือท่ี ศธ 0524.25/1256 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผล 
การปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 เลม 

1.1-8/1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
ครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 10 กันยายน 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
(วาระท่ี 4.1) 

1.1-8/2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
ครั้งท่ี 12/2556  วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
(วาระท่ี 1.6) จุดออนของวิทยาลัยท่ีตองปรับปรุง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ.) 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  ค2  และ  ง 
 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……2…ขอ : .......2..…คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……4…ขอ : .......4.....คะแนน     ไมบรรลุเปาหมาย   
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……2…ขอ : .......2.....คะแนน    

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

  

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง 
ตองมีการประเมินผลตาม  “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา  ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก  ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา  2555 
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

  

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

องคประกอบท่ี  2   
การผลิตบัณฑิต 
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หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

  

6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

  

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  

8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม  
ค1 และ ง) 

  

 

 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  :   
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีสถาบัน
กําหนด (2.1-1/1, 2.1-1/5) 

 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ขอเสนอปดหลักสูตร  ตามระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติตามระบบท่ีสถาบันกําหนด  คือ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (2.1-2/1- 2.1-2/2) 

 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง 
ตองมีการประเมินผลตาม  “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือ
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การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก  ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 
(หมายเหตุ  : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา  2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 
2548 ) 

มคอ. 3 และ มคอ.5 ไมครบในหมวดศึกษาท่ัวไป  
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ  1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ  80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการ แตไมมีการการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3  
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ  1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ  4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการแตไมสามารถดําเนินการ ได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน 

 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม 
ค1 และ ค2) 

- 
 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน  (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอกท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน) มีจํานวนรอยละ 66.66 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา โดยมีจํานวนหลักสูตรระดับปริญญโท แผน ก จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 
หลักสูตร รวมหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับจํานวน 3 หลักสูตร  (2.1-7) 

 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ  30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะ
กลุม  ค1 และ ง) 
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วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร ( 397 คน) รอยละ 28.87 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา (1375 คน) ( 2.1-8) 

 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาท่ีทําการประเมิน  สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ  8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้นๆ  และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร  และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด
หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

2.1-1/1 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2554 เรื่องการปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน
ดานหลักสูตร ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 

2.1-1/2 แผนภาพและข้ันตอนการดําเนินงานดานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
10/2554) (http://www..kmitl.ac.th/research/public_html/index-TQF.html) 

2.1-1/3 ข้ันตอนการดําเนินงานดานหลักสูตร เพ่ือใหปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลักสูตร
ปรับปรุง กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
5/2554) 

2.1-1/4 ข้ันตอนการดําเนินงานดานหลักสูตร เพ่ือเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลักสูตรใหม (มติ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2554) 

2.1-1/5 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
2.1-2/1 แนวปฏิบัติการเสนอความเห็นชอบการปดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) (มติคณะกรรมการสภา

วิชาการ ครั้งท่ี 5/2554) 
2.1-2/2 มติสภาสถาบัน ครั้งท่ี 2/2556 เรื่องอนุมัติปดหลักสูตร ลงวันท่ี 27 ก.พ.2556 
2.1-3/1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย

การบริหารและจัดการ  และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 25556) 

2.1-3/2 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย
การบริหารและจัดการ  และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 25557) 

2.1-3/3 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2553 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
2.1-4/1 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  
2.1-4/2 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 069/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
2.1-4/3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 109/2556 แตตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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2.1-4/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.1-4/5 มคอ.7 ทุกหลักสูตร 
2.1-5/1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย

การบริหารและจัดการ  และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร 

2.1-5/2 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF สจล. 
2.1-6 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาการจัดทํา มคอ. 7 
2.1-7 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.1-8 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 255 6 จําแนกตามสาขาวิชา วิทยาลัยการบริหาร

และจัดการ 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  รอยละ 45 : .....5….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  รอยละ 45 : .....5...คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  รอยละ 45 : .....5...คะแนน   บรรลุเปาหมาย 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

 
เกณฑการประเมิน  :  สวนงานวิชาการสามารถ เลือกใช เกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจํา  ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
หรือ 
2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 
 
สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
X 
 

100 
 

รอยละจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หรือ 
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  = รอยละ

ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน  ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ี
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
นั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสม
กวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได  ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =    15    x 100  = 60 
                     25 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5    =   60  x  5 = 5.00 
                60 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

2.2-1 รายชื่ออาจารยบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  รอยละ 30 : .......5..….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  รอยละ 30 : .......5..….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  รอยละ 30 : .......5.... .คะแนน   บรรลุเปาหมาย  
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

 
เกณฑการประเมิน  :  สวนงานวิชาการสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

คาการเพ่ิมข้ึนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

X 
 

5 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจํา  ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  และศาสตราจารยรวมกัน  
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ  : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
หรือ 
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  = รอย
ละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน 
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ี
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
หมายเหตุ : 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได  ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

 
 
 

รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= 
จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 
 

100 
 

รอยละจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

คาการเพ่ิมข้ึนรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

X 
 

5 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =    8   x 100 = 32.00 
           25 
 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  =    32.00  x  5  =  5.33 
        30 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.3-1 รายชื่ออาจารยบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……3……ขอ : .........3....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……7……ขอ : .........5....….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……5………ขอ : .........4......….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย   
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

การ
ดําเนินการ 

มี ไม
มี 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

  

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 

  

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ประจําปงบประมาณ 2556-2560 โดยการวิเคราะห
บุคลากรในปจจุบัน และท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดาน
บุคลากรของวิทยาลัย กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา  
และมีการสํารวจความตองการในการอบรมของบุคลากร ท้ังสายอาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการ
ฝกอบรมตามเกณฑสถาบันกําหนด และสามารถนําความรูไปพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
( 2.4-1/1-2.4-1/5) 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะหงาน ( job analysis) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางของตําแหนงงาน ของ
บุคลากรทุกกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล (2.4-2/1-2.4-2/4) 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยฯ มีการสรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการ
ทํางานการจัดสวัสดิการ การสรางบรรยาการของความสุขในการทํางาน เชนกิจกรรม 5 ส. การทําประกันชีวิต 
สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ ทัศนศึกษา การจัดงานสังสรรคปใหม สนับสนุนการเสนอรับรางวัลของ
คณาจารย เชน รางวัลคุณครูดีเดน ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกียรติกับผูท่ีไดรับรางวัลมีกิจกรรม
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการ
ทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนนโยบานการดูแลสุขภาพของบุคลากรของสถาบัน เชน การตรวจเช็คสุขภาพ 
สงเสริมการออกกําลังการ แขงขันกีฬาบุคลากร (2.4-3/1- 2.4-3/29) 

 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

วิทยาลัยฯ มีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะ ท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน และใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  (2.4-4/1- 2.4-4/4) 

 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

สถาบันไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนขอบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553 
โดยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีระบบการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิทยาลัย ฯ มีการแจงประชาสัมพัรธใน
เว็บไซตของวิทยาลัย (2.4-5/1- 2.4-5/2) 
 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 - 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 -  
 
หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี  3 เชน ผลการประเมิน  หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารยและบุคลากร  ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และการสรางขวัญและกําลังใจ  หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.4-1/1 แผนอัตรากําลังบุคลากรระยะ 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 
2.4-1/2 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป 
2.4-1/3 หนังสือสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง  
2.4-1/4 แผนการดําเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 2556 
2.4-1/5 รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.4-2/1 ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน 
2.4-2/2 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 
2.4-2/3 เอกสารภาระงานหนาท่ีและความรับผิดชอบ (OS Matrix : Owner-Support Matrix) 
2.4-2/4 โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและกิจการดานการศึกษาในตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2556 ณ ประเทศญี่ปุน และผลประเมิน 
2.4-3/1 บันทึกขอความ เรื่องการประกันชีวิตและสุขภาพกลุม ประจําปงบประมาณ 2557  
2.4-3/2 บันทึกนําเสนอ เรื่องขอกําหนดในการรับประกันภายใตกรมธรรมประกันกลุมเลขท่ี 13683  
2.4-3/3 โครงการกิจกรรม 5 ส. ดําเนินการวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
2.4-3/4 ประกาศ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากร

ไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 
2.4-3/5 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูปฏิบัติงาน) 
2.4-3/6 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําท่ีปฎิบัติงาน

ดานธุรการ 
2.4-3/7 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางรายเดือนเงินรายได 
2.4-3/8 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงาน (ผูบริหาร) 
2.4-3/9 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูปฏิบัติงาน) 
2.4-3/10 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ผูบริหาร) 
2.4-3/11 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุคลากร 
2.4-3/12 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 10/2552 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2552 เรื่อง การ

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุมสําหรับบุคลากร 
2.4-3/13 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. เรื่องการจัดทําประกันคุมครองบุคลากรท่ีตอง

เดินทางไปตางประเทศ 
2.4-3/14 คําสั่งสถาบันฯ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบัน 
2.4-3/15 ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเพ่ิมคาจางพนักงานสถาบัน พศ.
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2554 
2.4-3/16 
 

ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือ
ลูกจางสถาบัน และการประมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา (ฉบับท่ี 2) 

2.4-3/17 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการกําหนดคาจางและการเพ่ิมคาจางรายเดือนท่ีจางดวยเงินรายได  
2.4-3/18 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554 
2.4-3/19 ประกาศสถาบันฯ เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณ

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554 
2.4-3/20 ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน

สถาบันเงินรายได 
2.4-3/21 บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศสําหรับบุคลากร 
2.4-3/22 หลักการและเหตุผล 
2.4-3/23 ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน

สถาบันเงินรายได (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 
2.4-3/24 บันทึกขอความ เรื่องการคัดเลือกคณาจารยเพ่ือรับรางวัลครูสอนดีเดน ประจําป 2557 
2.4-3/25 เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2555 
2.4-3/26 เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการเขารวมกิจกรรม KMITL Spost Day 
2.4-3/27 ภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรประจําป 2556 
2.4-3/28 บันทึกนําเสนอ เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสรัยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณากรณ ประจําป 2557 
2.4-3/29 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการสรางแรงจูงใจและสวัสดิการ 
2.4-4/1 บันทึกนําเสนอ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการ 
2.4-4/2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่องพิจารณาเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
2.4-4/3 แบบรายงานการเขารวมอบรม/สัมมนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.4-4/4 แบบรายงานการนําความรูมาใชประโยชนจากการอบรม/สัมมนา ปการศึกษา 2556 
2.4-5/1 แจงและประชาสัมพันธ ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553 ผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view 
=article&id=285&Itemid=381&lang=th 

2.4-5/2 ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยจรรยาบรรณของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5  : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 
 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………3………ขอ : .........3.........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………6………ขอ : ..........4........….คะแนน  
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………6………ขอ : ...........4.......….คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

  

2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

  

3 มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

  

4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

  

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

  

 
เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

วิทยาลัยฯ มีการจัดการ หรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราท่ีไมสูงกวา 8 
FTES ตอเครื่อง (2.5-1)             

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

วิทยาลัยฯ ใชบริการทางหอสมุดกลาง และมีแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานจริงแกนักศึกษาทุกปการศึกษา (2.5-2/1-2.5-2/5)    

     
3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

วิทยาลัยฯ มีบริการหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาครบถวน  พ้ืนท่ีอาน
หนังสือหรือคนควาขอมูล และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางเพียงพอแกนักศึกษา (2.5-3)  

            
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ  อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

วิทยาลัยฯ ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของสถาบันฯ ท้ังงานทะเบียน บริการอนามัย 
รักษาพยาบาล สนามกีฬา  การแจงขาวสารของทุนการศึกษาใหหลากหลายชองทางมากข้ึน ทาง  Facebook  
Twitter และ ติดบอรดประกาศขาวเปนตน  (2.5-4/1-2.5-4/4) 

             
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

วิทยาลัยมีบริการจุดท้ิงขยะเปนถังแยกประเภทขยะ หองน้ํา น้ําดื่ม  ถังดับเพลิง ระบบไฟฟา ตลอดจน
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยจางบริษัท รปภ.  และภาพการนําชมหอสมุดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 
(2.5-5/1-2.5-5/2)   

           
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  ท้ังนี้สถาบันและวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ไดผลประเมิน รวมทุกดาน 
คะแนนเฉลี่ย 3.63  จากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6)   

 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ  6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนอง
ความตองการของผูรับบริการ 

                - 
หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ  1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน  โดยไมตองเทียบเปน  
FTES ของระดับปริญญาตรี 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

2.5-1             ตารางสรุปคอมพิวเตอรท่ีใหบริการและจํานวน device ปการศึกษา 2556 และตารางสรุป
จํานวนนักศึกษาเก็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2556 

2.5-2/1 บันทึกขอความ เรื่องกรแจงกําหนดการฝกอบรมการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม   
ปการศึกษา 2556 

2.5-2/2 บันทึกขอความ เรื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีบอกรับ
และมีใหบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

2.5-2/3 สรุปผลการประเมินการฝกอบรมเรื่อง การบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2556 

2.5-2/4 ระบบสารสนเทศแหลงเรียนรูของนักศึกษา 
2.5-2/5 สํานักหอสมุดกลางของสถาบันฯ 
2.5-3             ภาพการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร จุดเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต 
2.5-4/1 เว็บไซตสํานักทะเบียนและประเมินผล (http://www.reg.kmitl.ac.th/)  
2.5-4/2 สถานีสุขภาพอนามัย 
2.5-4/3 สนามกีฬาและท่ีพักผอนหยอนใจ 
2.5-4/4 Twitter และ facebook ของวิทยาลัยฯ 
2.5-5/1 ภาพถายหนวยรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปดวิทยาลัยฯพรอมท้ังมีระบบจัดการขยะ 

และ ปองกันอัคคีภัย 
2.5-5/2 ภาพการนําชมสํานักหอสมุดกลางประจําปการศึกษา 2556 
2.5-6 เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 

เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……5……ขอ : .........3....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……5………ขอ : .........3.....….คะแนน    
 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

  

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  

5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  

 
เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาวิจัยหรือเรียนรูหรือ
เลือกหัวขอไดตามถนัด เชน วิชาปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ มีวิชาเลือกเสรี กลุมวิชาการ
ศึกษาทางเลือก มีชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง อาทิ การฝกงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ รวมท้ังจัด

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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กิจกรรมเสริม อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 “โครงการ ประชุมวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 2”เพ่ือใหนักศึกษาเขารวมและฝกประสบการณจริง (2.6-1/1- 2.6-1/5) 

 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาจารยในวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนการสอน มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา ไมครบทุกรายวิชา เชน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

- มีรายวิชาสัมมนา ซ่ึงมีการนําเสนอหนาชั้น การอภิปรายและจัดทํารายงาน 
- มีรายวิชาฝกการวิเคราะห หรือการคนควาวิจัยตามความถนัดของผูเรียน อาทิ วิทยานิพนธ 

(บัณฑิตศึกษา) ปญหาพิเศษ (ปริญญาตรี)  
- มีการเรียนรูนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เชนการดูงาน หรือทัศนศึกษา หรือฝกงานนอก

สถานท่ี (2.6-3/1- 2.6-3/14) 
 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ ไดเชิญบุคลากรภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษเพ่ือ
สอนในรายวิชา หรือบรรยายพิเศษ หรือมีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานท่ีภายนอกสถาบัน และการจัดปจฉิม
นิเทศไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือศิษยเกา มาบรรยายเก่ียวกับการเตรียมตัวในการทํางาน  
( 2.6-4/1- 2.6-4/2) 

 
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน การจัดการความรูของอาจารยและ
บุคลากร (2.6-5) 

 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา  3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ คุณภาพการ จัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีบางวิชาท่ีมีคาเฉล่ียต่ํากวา 3.51 (2.6-6) 
 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

วิทยาลัยฯ มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่อง พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ
กรณีผลการประเมินการสอนไมถึงเกณฑ (2.6-7) 
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หมายเหตุ : 
1. มหาวิทยาลัยหรือสวนงานวิชาการจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ  เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา  การคนควาอิสระ  วิชาโครงงาน  สารนิพนธ  และ
วิทยานิพนธ เปนตน 
 
2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สวนงานวิชาการ ท่ีได
พัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.6-1/1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6-1/2 เลมหลักสูตรทุกหลักสูตร ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.6-1/3 ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2556 
2.6-1/4 ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาเขาฝกงาน 
2.6-1/5 โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
2.6-2/1 ตารางสอนสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
2.6-2/2 แฟม มคอ.3 แฟม มคอ. 5 และ แฟม มคอ 7 ทุกหลักสูตร 
2.6-3/1 เลมหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.6-3/2 ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2556 
2.6-3/3 รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอนรหัสวิชา 04044198 สัมมนา (Seminar) 
2.6-3/4 รายชื่อสัมมนา (ปริญญาตร)ี ประจําปการศึกษา 2556 
2.6-3/5 ตัวอยางรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอนวิชาปญหาพิเศษ 
2.6-3/6 รายชื่อปญหาพิเศษ (ปริญญาตร)ี ประจําปการศึกษา 2556 
2.6-3/7 ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ระดับปริญญาตรี 
2.6-3/8 หนังสือขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6-3/9 สรุปสถานท่ีฝกงานระดับปริญญาตรี ปการศึกษาท่ี 3/2556 
2.6-3/10 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานวิชาการ (ฟลิปปนส) 
2.6-3/11 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานวิชาการ (ญี่ปุน) 
2.6-3/12 แบบประเมินผลการฝกงาน 
2.6-3/13 ประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอ

นวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ 
2.6-3/14 โครงการเสริมทักษะทางเทคโนโลยีและธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการ (สําหรับนักศึกษา MOU การ
รถไฟ) 

2.6-4/1 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
2.6-4/2 ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
2.6-5 การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน การจัดการความรูของอาจารยและ

บุคลากร (http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=113
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content&view=article&id=50&Itemid=80) 
2.6-6 ผลการประเมินอาจารยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปการศึกษา 2556 
2.6-7 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ครั้งท่ี 

4/2556 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2556 เรื่องพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติกรณีผลการประเมิน
การสอนไมถึงเกณฑ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 
 
เกณฑการประเมิน  (กลุม ค 1) 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……6……ขอ : .........5..….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……6………ขอ : .........5....….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……6………ขอ : .........5.....….คะแนน  บรรลุเปาหมาย   
 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสวนงานวิชาการและสถาบัน 

  

6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1) 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

สถาบันฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ในทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร และ วิทยาลัยฯ นํามาวิเคราะหโดยคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ (2.7-1/1-2.7-1/2) 

 
2. มีการนําผลจากขอ  1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

วิทยาลัยฯ มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  โดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาฝกงานในตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและสงเสริมวิชาชีพใหนักศึกษา  
(2.7-2/1- 2.7-2/3) 

 
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

วิทยาลัยฯ  มีการจัดหาทรัพยากร/บุคคลท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ เชน บุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมการใชสื่อเทค โนโลยี ทาง
การศึกษา เพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนทุกท่ี (2.7-3/1- 2.7-3/4) 

 
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน  หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน  และมีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน โดยทุนบัณฑิตศึกษา (2.7-4/1- 2.7-4/7) 
 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย สวนงาน
วิชาการและสถาบัน 

วิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยวิทยาลัยฯ เชน โครงการปจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี  โครงการไหวครูระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน (2.7-5/1- 2.7-5/2) 
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เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1) 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.7-6) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.7-1/1 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รุน
ปการศึกษา 2555 

2.7-1/2 บันทึกขอความนําเสนอวิธีการในการปลูกฝงใหนักศึกษาของสถาบันมีลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

2.7-2/1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF 
2.7-2/2 หนังสือขอนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการ และรายงานผลการประเมิน 
2.7-2/3 รายชื่อนักศึกษาไปฝกงานประเทศฟลิปปนส และประเทศญี่ปุน ปการศึกษา 2556 
2.7-3/1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ภาพจาก website วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.7-3/2 มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอน 
2.7-3/3 มีการสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังเว็บไซตเพ่ือใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 
2.7-3/4 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหาร

และจัดการ 
2.7-4/1 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ 
2.7-4/2 การประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการ  
2.7-4/3 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธข้ันสุดทาย 
2.7-4/4 โครงการประชุมวิชาการดานอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 2 และภาพกิจกรรม  
2.7-4/5 ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล. เรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและอัตราการ

จายเงินสนับสนุนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-4/6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล. เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการทําวิทย

นิพนธ ประจําปงบประมาณ 2557 
2.7-4/7 ขอบังคับ สจล. วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
2.7-5/1 มีโครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยวิทยาลัยฯ 
2.7-5/2 มีประกาศเรื่องการแตงกายชุดนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
2.7-6 หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานจากวิทยานิพนธ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……5……ขอ : .........5.....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……4………ขอ : .........4.....….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……5………ขอ : .........5.....….คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

  

2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน 

  

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

  

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

  

 
เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร โดยใชประกาศ ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาเปนหลัก  (2.8-1/1-2.8-
1/2) 

 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ  1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน 

วิทยาลัยฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาโดยใช
ประกาศขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา และมีปาย cut out ประชาสัมพันธการแตงกายท่ี
ถูกระเบียบสถาบันฯ อยางท่ัวถึง  (2.8-2) 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

วิทยาลัยฯ มีโครงการ ไหวครู  ในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556  ท่ีสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ (2.8-3/1-2.8-3/3) 

 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ี
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลโครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายโครงการมีโครงการไหวครู ในระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2556 มีคาเฉลี่ยมากกวา 3.50 ดังนั้นโครงการไหวครูจึงบรรลุผลรอยละ 100 (2.8-4) 

 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  

วิทยาลัยฯ มีนักศึกษา ชื่อ นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด นักศึกษาชั้นปท่ี  4  สาขาบริหารธุรกิจเกษตร 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  ควารางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวด  "100.5 Contest PTT Green 
Scoop" จากการคัดเลือกผลงานท่ัวประเทศท่ีจัดข้ึนในเดือนมกราคม 0 2557 โดยบริษัท ปตท.จํากัด  (มหาชน) 
และบริษัท  อสมท จํากัด (มหาชน)   ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน และรางวัล
ชมเชยในการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ประจําป 0 2556  ท่ีจัดข้ึนโดยธนาคาร เพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ  เปนอาจารยท่ีปรึกษา (2.8-5/1)  

นักศึกษาวิทยาลัยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  การประกวดการเขียนโครงการ ในโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาและการใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา คือนายนิธิศ  ยอดหาญ  
รหัสนักศึกษา 55100049 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริรกิจเกษตร (2.8-5/2)  

นักศึกษาระดับปริญญาเอก นายกฤชนนท  หอทองคํา ไดรับรางวัล  “หลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง
มหาราชทองคํา ” ประเภทบุคคล/องคกรบริหารการบริโภคดีเดนยอดเยี่ยมแหงป 2556 วันท่ี 20 มกราคม 
2557 รางวัล SMEs Excellence Awards 2012 วันท่ี 28 สิงหาคม 2556  และรางวัล CSR-DIW For Binner 
Award 2013 มาตณฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมและสังคม จาก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันท่ี 11 กันยายน 2556 (2.8-5/3) 
หมายเหตุ : 
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับสวนงานวิชาการ หรือ
สถาบัน ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป  (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  หรือองคกร
กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

2.8-1/1 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา  

2.8-1/2 หนังสือขอความรวมทุกหนวยงานในการรณรงคนักศึกษาใหแตงกายดวยชุดนักศึกษา ขณะ
เขาชั้นเรียนหรือติดตองานสถาบัน 

2.8-2 รูปถายและการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ัง
สวนงานวิชาการ หรือสถาบัน 

2.8-3/1 ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา 
2.8-3/2 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่อง การแตงกายชุดนักศึกษา 
2.8-3/3 โครงการไหวครู ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 
2.8-4 ผลการประเมินตสมวัตถุประสงคของโครงการไหวครู 
2.8-5/1 เอกสารรับรองออกโดย คลื่นขาว F.M.100.5 News Network เพ่ือรับรองวา  

นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด เปนผูท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินใหเปนผูเขียนบท
สารคดียอดเยี่ยมจากการประกวด 100.5 Contest PTT green Scoop ออกให ณ วันท่ี 
27 ธันวาคม 2556 

2.8-5/2 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเสิศอันดับท่ี 1 ในการประกวดเขียนโครงการเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษาและการใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา  

2.8-5/3 นักศึกษาระดับปริญญาเอกไดรับรางวัล “หลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชทองคํา” 
รางวัล SMEs Excellence Awards 2012 และรางวัล CSR-DIW For Binner Award 
2013 
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ผลการดําเนินงานตามกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

 
  ก) ดานคุณภาพบัณฑิต  
 
 ตัวบงช้ี สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป     
    

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวมท้ังคณะ (รอยละ) 
คะแนนท่ีได (5 

คะแนน) 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 87.18 
 
 

4.36 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 
100 

 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
 
  2. ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ี
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร 
  3. เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดเปนรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด 
คน 131 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ
การไดงานทําท้ังหมด 

คน 129 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน
ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

คน 91 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 11 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงาน
ทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการ รายไดของตนเอง

คน 5 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
อยูแลว 

6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา คน 7 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท/เกณฑทหาร คน 0 
8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

บาท 15,330.93 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบ
สํารวจการไดงานทําท้ังหมด (โดยไมนับรวมขอ 5. 
– 7.) 

คน 117 

10. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (ขอ 3. บวกขอ 4. หารดวยขอ 
9. คูณดวย 100) 

รอยละ 87.18 

11. คะแนนท่ีได (ขอ 10. คูณดวย 5 หารดวย 100) คะแนน 4.36 
หมายเหตุ   
ผลการดําเนินงาน  ปการศึกษา 255 6 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 
 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการสํารวจภาวะหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 255 5 โดยสวนแผนงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ  อยางนอยรอยละ  
70 และในเชิงคุณลักษณะ  ครอบคลุมทุกคณะ  กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ  70 ของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี ้

2.1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
2.2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
2.3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
2.4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
2.5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 
2.6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 
2.7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

ตัวบงช้ี สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 
ในภาพรวมท้ังคณะ 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 190.67 
 

3.88 คะแนน 
 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด   
      1.1 ระดับปริญญาตรี  คน 131 
      1.2 ระดับปริญญาโท  คน 134 
      1.3 ระดับปริญญาเอก  คน - 
      1.4 รวมทุกระดับ คน 265 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด   
      2.1 ระดับปริญญาตรี  คน (รอย

ละ) 
32 

      2.2 ระดับปริญญาโท  คน (รอย
ละ) 

15 

      2.3 ระดับปริญญาเอก  คน (รอย
ละ) 

- 

      2.4 รวมทุกระดับ คน (รอย
ละ) 

37 

3. คะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต     
      3.1 ระดับปริญญาตรี  คะแนน

เฉลี่ย 
126.33 

      3.2 ระดับปริญญาโท  คะแนน
เฉลี่ย 

64.33 

      3.3 ระดับปริญญาเอก  คะแนน - 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
เฉลี่ย 

      3.4 รวมทุกระดับ คะแนน
เฉลี่ย 

190.67 

หมายเหตุ   
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2556 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2555 

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ  20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามท่ีเผยแพรโดย  
สมศ. 

2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบท้ัง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 

 
ตัวบงช้ี สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 22.80 4.56 คะแนน 
 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

X 
100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
2.  เกณฑการใหคะแนน:  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
3. นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทานั้น 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2556 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน 148 

2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพ (ตามปปฏิทิน) 

   

    2.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

0.25 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

 

    2.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  

0.50 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

57 

    2.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

7 

    2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

1.00 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

3. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการเผยแพร  

(ตามปปฏิทิน) 

   

3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด  

0.125 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  0.25 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ  

0.50 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 เรื่อง - 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2556 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ 
(ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5) 

 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

33.75 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ 
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100) 

 รอยละ 22.80 

6. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 
25) 

 คะแนน 4.56 

หมายเหตุ  1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
  2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
  3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
  4.  การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือป
ปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา  พรอมชื่อเจาของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปท่ีเผยแพร  ชื่อหนวยงานหรือองคกร  
พรอมท้ังจังหวัด  ประเทศท่ีเผยแพร  รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน  และคาน้ําหนักของการเผยแพร
ผลงานแตละชิ้น 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2556 
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ตัวบงช้ี สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 65.62 5 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

X 
100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ป

การศึกษา) 
2556 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน 8 

2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ  
(ตามปปฏิทิน) 

   

    2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

6 

    2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

5 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 55 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ป

การศึกษา) 
2556 

    2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
Scopus หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ 

1.00 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3. ผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการเผยแพร (ตามปปฏิทิน) 

   

3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด  

0.125 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ  

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  1.00 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 
(ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 3.5) 

 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

5.25 

5. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ขอ 
4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100) 

 รอยละ 65.62 

6. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 
50) 

 คะแนน 6.56 
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หมายเหตุ  1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
  2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
  3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
  4.  การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ
การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา  พรอมชื่อ
เจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ
คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2556 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(คาดัชนีคุณภาพของอาจารย) 
คะแนนท่ีได (5 คะแนน) 

การพัฒนาคณาจารย 5.120 4.27 คะแนน 
 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของ
อาจารยประจํา 

 
 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 
เทากับ 5 คะแนน 
  3. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา 
โดยนับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ 

1. คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามเกณฑของ สกอ. 
และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุด 
   ตามเกณฑ ก.พ. 
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 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก 
(ตอคน) 

หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  คน 25 
2. ตําแหนงทางวิชาการ - วุฒิ
การศึกษา 

   

    2.1 อาจารย - ปริญญาตรี  0 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.2 อาจารย - ปริญญาโท  2 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

2 

    2.3 อาจารย - ปริญญาเอก  5 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

4 

    2.4 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาตรี  

1 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.5 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาโท  

3 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

4  

    2.6 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาเอก  

6 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

5 

    2.7 รองศาสตราจารย - 
ปริญญาตรี  

3 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.8 รองศาสตราจารย - 
ปริญญาโท  

5 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

4 

    2.9 รองศาสตราจารย - 
ปริญญาเอก  

8 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

4 

    2.10 ศาสตราจารย - ปริญญา
ตรี  

6 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.11 ศาสตราจารย - ปริญญา
โท  

8 คน 
(ผลรวมถวง

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก 
(ตอคน) 

หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
น้ําหนัก) 

    2.12 ศาสตราจารย - ปริญญา
เอก  

10 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

6. ผลรวมถวงน้ําหนัก (เปนรายคน) 
    (ขอ 2.1 – 2.12) 

 ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

128 

7. คาดัชนีคุณภาพอาจารย  
   (ขอ 6. หารดวย ขอ 1.) 

   

8. คะแนนท่ีได  
    (ผลในขอ 7. คูณดวย 5 หาร
ดวย 6) 

 คะแนน 4.27 

 
   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดปการศึกษา 2556 
2. นับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
 
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามเกณฑของ สกอ. และกรณี
สายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ก.พ. 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ............4......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………7………ขอ : ............5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : .............3.....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา   

2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา   

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 

  

4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา   

5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา    

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

  

 
เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ  ได มีการ แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาในการใหคําแนะนําในการใชชีวิตภายในสถาบันแก
นักศึกษาในทุกชั้นป มีการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากรสามารถติดตอเม่ือนักศึกษามีปญหา และสถาบัน
ยังมีสถานพยาบาลท่ีมีแพทยใหบริการดานสุขภาพ และมีจิตแพทยใหบริการ หรือใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต รวมท้ังมีระบบประกันภัยอุบัติเหตุใหกับนักศึกษาทุกคน มีหนวยงานกิจการนักศึกษา
ใหบริการดานตาง ๆ  และใหการชวยเหลือใหคําแนะนําแกนักศึกษาเชน หองสมุด หอพักนักศึกษา สโมสร/
ชุมนุม/ชมรม กิจกรรมนักศึกษา ฝกงาน ปฐมนิเทศ ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีชองทางใหนักศึกษาหรือผูท่ี
เก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการแกสถาบันอีกดวย (3.1-1/1-3.1-1/4) 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

องคประกอบท่ี  3   
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  โดยผานการประชาสัมพันธ

ตามชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต , Facebook, Twitter และบอรดติดประกาศ  และมีชองทางใหนักศึกษาหรือ
ผูเก่ียวของไดเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ โดยมีการนําเสนอขาวประชาสัมพันธตาง ๆ  (3.1-2/1-
3.1-2/3) 
 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรม วิชาการ โดยมีการจัดโครงการการใชงาน Search Engine สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และโครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาประสบการณทางวิชาการ และวิชาชีพตอไป 
(3.1-3/1-3.1-3/2) 

 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา เว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับ
ศิษยเกาและมีการสงขาวใหศิษยเการับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณโดย
ประชาสัมพันธ มีการเปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดีแกนักศึกษา
ปจจุบัน (3.1-4/1-3.1-4/4) 

 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

วิทยาลัยฯ ไมมีการดําเนินการ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการประเมินผลรวมกับสถาบัน ในการประเมินคุณภาพของระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารของนักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ โดยมีมีผลประเมิน 
ดานการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.65 ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.54 และดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.55 และไดคาคะแนนในภาพรวมท้ัง 3 ดาน
รวมกันเฉลี่ย 3.56 จากคะแนนเต็ม 5  ซ่ึงผานเกณฑท่ีตั้งไว (3.1-6) 

 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

- 
หมายเหตุ : 
ในกรณีสวนงานวิชาการหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

3.1-1/1 ตารางสอนของอาจารยทุกทาน 

3.1-1/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

3.1-1/3 ตารางเขาพบอาจารยของนักศึกษา 

3.1-1/4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (แตงตั้งใหม พ.ศ.2556) 

3.1-2/1 เว็บไซต วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ (http://www.amc.kmitl.ac.th/) 

3.1-2/2 Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ
(http://www.facebook.com/groups/134372046690147/) 

3.1-2/3 Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ (https://twitter.com/#%21/amc_kmitl) 

3.1-3/1 โครงการการใชงาน Search Engine เพื่อสืบคนขอมูล 

3.1-3/2 โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย    

3.1-4/1 ฐานขอมูลศิษยเกาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

3.1-4/2 เวปไซต วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-4/3 Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-4/4 Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2  :  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ...........4.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………6………ขอ : ............5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………6………ขอ : ............5......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 สวนงานวิชาการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริม
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน 

  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

  

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  
จากกิจกรรมตอไปนี้ 
     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
     - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
     - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  

 
เกณฑมาตรฐาน : 
1. สวนงานวิชาการ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน โดยประกอบดวยโครงการในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ปญญา 
มนุษยสัมพันธ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2-1/1-3.2-1/4) 

 
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม กิจกรรม เครือขายประกันคุณภาพกับหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน เพ่ือเปนแนวทางการวางแผนการทํากิจกรรม ใหสอดคลองกับการพัฒนาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและสถาบัน (3.2-2/1-3.2-2/2) 

 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย  5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี  และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  
จากกิจกรรมตอไปนี้ 
     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
     - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
     - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเก่ียวกับทางวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมกีฬา มีการใชความรูและความสามารถทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม สรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และไดมีการสนับสนุนการทํากิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา (3.2-3/1-3.2-3/8) 

 
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบันและระหวางสถาบัน  และมีกิจกรรม
รวมกัน 

วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย ท้ังในสถาบัน เชน กีฬาแคแสด และมีการสราง
เครือขายระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (3.2-4/1-3.2-4/2) 

 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลจากการทํากิจกรรม เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในครั้งตอไป (3.2-5/1-3.2-5/2) 
 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยฯ ไดมีการนําเอาขอเสนอแนะและไดมีการปรับปรุงพรอมสรางแนวทางในการทํากิจกรรมท่ีดี
ในครั้งตอไป (3.2-6) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

3.2-1/1 แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 
3.2-1/2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
3.2-1/3 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2556 
3.2-1/4 หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
3.2-2/1 บันทึกความรวมมือระหวาง สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3.2-2/2 ภาพกิจกรรม เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา  
3.2-3/1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี - ดานวิชาการท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
3.2-3/2 โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี -ดานกีฬา) 
3.2-3/3 โครงการ AMC บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 2556 (ระดับปริญญาตรี- ดานบําเพ็ญ

ประโยชน) 
3.2-3/4 โครงการปจฉิมนิเทศ (ระดับปริญญาตรี -ดานคุณธรรมและจริยธรรม) 
3.2-3/5 โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนา (บริหารปนน้ําใจ) (ระดับปริญญาตรี- ดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
3.2-3/6 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระดับ

บัณฑิตศึกษา- ดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ) 
3.2-3/7 โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ระดับบัณฑิตศึกษา - ดานวิชาการท่ี

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
3.2-3/8 โครงการไหวคร ู(ระดับบัณฑิตศึกษา -ดานคุณธรรมและจริยธรรม) 
3.2-4/1 ภาพกีฬาแคแสดสัมพันธ 2555 (กิจกรรมภายในสถาบัน) 
3.2-4/2 โครงการรวมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา (MOU มศว. และเทคนิค กรุงเทพ) 

(กิจกรรมระหวางสถาบัน) 
3.2-5/1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป การศึกษา 2556 
3.2-5/2 รายงานการประชุม เรื่อง ผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

และแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ.) 
เกณฑท่ัวไป 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……6………ขอ : .........4......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……6………ขอ : .........4......….คะแนน  
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ……7………ขอ : .........5......….คะแนน     บรรลุเปาหมาย
    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของสวนงานวิชาการ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

  

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน 

  

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

  

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
     - หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือ  หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษา ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 

     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ  เชน การจัดประชุมวิชาการ  การ
จัดแสดงงานสรางสรรค  การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ  4 และขอ 5 อยางครบถวน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

องคประกอบท่ี  4   
การวิจัย 
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ทุกประเด็น 
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคของสวนงานวิชาการ 
  

 

 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ สวน
งานวิชาการ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับ
นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย  การ
ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และดําเนินการตามระบบของวิทยาลัยและสถาบัน  (4.1-1/1-4.1-1/8) 

 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มี การสนับสนุนสงเสริมอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  ไดแก วิชา C2536032 หัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 
(Special Topics in Business Computer 1) กับการบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุมจาก
บทความงานวิจัยของผูสอนเรื่อง Pricing Innovation in Thai Mobile Communicationmarket. Info. 
และบรรยายยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุมจากบทความวิจัยของผูสอนเรื่อง An analysis of mobile 
Internet access in Thailand: Implications for bridging the digital divide. ดร.ชลิตา  ศรีนวล เปน
อาจารยผูสอน (4.1-2/1-4.1-2/2) 
 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคและตีพิมพผลงาน         
ในวารสารหรือนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา โดยการเผยแพรทาง Website วิทยาลัย ( 4.1-3/1-4.1-3/3) 

 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย ในกรณีนักวิจัยรุนใหม มีการสนับสนุนตาม
หลักเกณฑของสถาบัน สถาบันและ วิทยาลัยฯ มี ระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และ
เง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว และการแจงขาวผานหนังสือราชการ หรือ
หนังสืออิเล็ทรอนิกสถึงนักวิจัยโดยตรง  (4.1-4/1-4.1-4/6) 

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ สถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปนี้ 
     - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษา ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
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     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ เชน หองปฏิบัติการวิจัย LMITL-
JIRCAS SHRIMP Co-culture Re Laboratory มีหองสมุดของสถาบันท่ีเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน การ
วิจัย มีระบบขอมูลวิจัยเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลวิจัยสถาบัน (4.1-5/1-4.1-5/4) 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการติดตามและสนับสนุน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย 
ท่ีมีตอกระบวนการ ใหบริการในการทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน (4.1-6) 

 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ สวนงาน
วิชาการ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การสนับสนุน พันธกิจ ดานการวิจัย  ดังนี้
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรวบรวมแหลงทุนวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัย ท้ังสวนวิชาการและสวน
สนับสนุนวิชาการ ใหมีขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใหกาวหนาใน
ตําแหนงงาน (4.1-7) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

4.1-1/1 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เรื่องนโยบายการวิจัยของวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 

4.1-1/2 ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันท่ี 4 ม.ค.2554 
4.1-1/3 ระเบียบสถาบันฯวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินรายได พ.ศ.

2552 
4.1-1/4-1 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 009/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

ความกาวหนาโครงการวิจัย วันท่ี 10 มกราคม 2555 
4.1-1/4-2 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 048/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

ความกาวหนาโครงการวิจัย วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 
4.1-1/5-1 ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-1/5-2 แผนการดําเนินงานกิจกรรมดานการวิจัย งบประมาณประจําป พ.ศ.2556 
4.1-1/5-3 บันทึกขอความวิทยาลัยฯ เรื่องการเสนอขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดประจําป 

2556 
4.1-1/6 แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2557 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
4.1-1/7 แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได  
4.1/1/8 แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย 
4.1-2/1 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน วิชา C2536032 หัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 (Special Topics in Business Computer 1) ดร.ชลิตา ศรีนวล 
4.1-2/2 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน วิชา 03076004 หัวขอเรื่องการเตรียมความ

พรอมในการเขาสูตลาดแรงงานฯ 
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4.1-3/1 จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา 
4.1-3/2 จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ 
4.1-3/3 จริยธรรมการวิจัยในคน 
4.1-4/1 ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-4/2 รายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ.2556 
4.1-4/3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม 
4.1-4/4 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องเงินรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีไดรับรางวัล

ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิดคน หรือผลงานสรางสรรค ในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1-4/5 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
4.1-4/6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
4.1-5/1 เว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง (http://www.lib.kmitl.ac.th/) 
4.1-5/2 เว็บไซตสวนบริหารวิชาการและวิจัย 

(http://www.kmitl.ac.th/research/linkjournal.php) 
4.1-5/3 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปนําเสนอผลงาน

วิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 
4.1-5/4 โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
4.1-6 สรุปแบบประเมินผล เรื่อง ความพึงพอใจของผูทําวิจัยท่ีมีตอกระบวนการใหบริการในการ

ทําวิจัย ปรงบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-7 รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1/2555 

ลงวันท่ี 1 กันยายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/research/linkjournal.php
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  และ  ง 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  …5……….…ขอ : ........5......…...คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  …6…………ขอ : ........5.......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  …5…………ขอ : ........4......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  

5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
ท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (4.2-1/1-4.2-1/8) 

 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ กําหนดระดับคุณภาพบทความตีพิมพ เพ่ือการพัฒนางานวิจัย เพ่ือสรางความเปนเลิศใน
ระดับนานาชาติ  (4.2-2/1-4.2-2/2) 

 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ  2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ  2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ  โดยมีบทความวิชาการ เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอวัยรุนในการซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต โดย รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ ในวารสาร QM for Quolity Vol.20 No. 191 หนา 17-19 
 (4.2-3) 

 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน  และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

วิทยาลัยฯ มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช และมีการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก (4.2-4) 
 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ มีระเบียบสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังเก่ียวกับการจด
สิทธิบัตร (4.2-5/1-4.2-5/2) 

 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แตยังไมมีการยืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) (4.2-6/1-4.2-6/3) 
 

 
รายการเอกสารหลักฐาน  

4.2-1/1 กระบวนการขอทุนวิจัยภายใตงบประมาณเงินรายไดของวิทยาลัย 
4.2-1/2 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี11/2554 เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสถาบัน เรื่องการ

จายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุม
ทางวิชาการ 

4.2-1/3 มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

4.2-1/4 มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 12/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

4.2-1/5 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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4.2-1/6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย 

4.2-1/7 ประกาศเรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
4.2-1/8 ประกาศวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 
4.2-2/1 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 048/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามความกาวหนา

โครงการวิจัย วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 
4.2-2/2 รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1/2556 ลง

วันท่ี 8 มกราคม 2556 
4.2-3 บทความวิชาการ-ปจจัยท่ีมีผลตอวัยลุยในการซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต โดย รศ.ศิริจรรยา

เครือวิริยะพันธ 
4.2-4 เอกสารการใชประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ

ชุมชน (องคการสุรา กรมสรรพสามิต) 
4.2-5/1 ระเบียบสถาบันฯ วาดวยบริหารสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 

พ.ศ.2552 
4.2-5/2 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชนจาก

งานอันเปนทรัพยสินทางปญญา 
4.2-6/1 แสดงข้ันตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  โดยสํานักสงเสริมและบริการวิชาการของ

สถาบัน 
4.2-6/2 แบบฟอรมแสดงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา สํานัก

สงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
4.2-6/3 สถาบันมีประกาศการสนับสนุนเงินรางวัลมอบใหสําหรับบุคคลท่ีไดรับจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.)  
 
เกณฑการประเมิน  : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน  คะแนน
ระหวาง 0 – 5 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  322,419.05 บาท/คน : ......5.….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  180,000 บาท/คน :     .......5....คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  464,362.06 บาท/คน :  ……..5....คะแนน   บรรลุเปาหมาย  
 
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสวนงานวิชาการและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดในระดับสวนงานวิชาการ  = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสวนงานวิชาการ 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกสวนงานวิชาการในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา  ใหนับตามปการศึกษา  และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาปปฏิทินหรือปงบประมาณนั้นๆ  ไมใชจํานวน
เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ  ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไมมีหลักฐาน  ให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

1. คํานวณจํานวนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  11,609,051.43 =  464,362.06 
                                                25 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  =  464,362.06 x 5 =  12.90 
       180,000 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x 5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

4.3-1/1 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ ประจําปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

4.3-1/2 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ แหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยกรบริหารและ
จัดการ 

4.3-1/3 ขอมูลรายชื่อและจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2556 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 
 
ข) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

รอยละ 26 
 

5 คะแนน 
 

 
 
หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท่ีตีพิมพหรือเผยแพร คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพร X 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตาม
กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2556 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน 25 

2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการตีพิมพ 
(ตามปปฏิทิน) 

   

    2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

18 

    2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสม
ศ. 

 

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
ISI หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
Scopus หรือตีพิมพ1ในวารสารวิชาการท่ีมี
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ 

1.00 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

2 

3. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการเผยแพร 
(ตามปปฏิทิน) 

   

3.1 ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด  

0.125 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2556 

3.2 ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.3 ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ  

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.4 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน  

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  1.00 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

4. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการ
ตีพิมพ (ขอ 2.1-2.4) หรือเผยแพร (ขอ 3.1 – 
3.5) 

 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

6.5 

5. รอยละของผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (ขอ 4. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 
100) 

 รอยละ 26 

6. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 5. คูณดวย 5 หารดวย 
20) 

 คะแนน 6.5 

หมายเหตุ  1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
  2. การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
  3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
  4.  การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของ
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บทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร 
ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของ
แตละผลงานสรางสรรค 

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 16 
 

4 คะแนน 
 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท่ีนําไปใชประโยชน คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

X 
100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
สาขาวิชา 
 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
(ปการศึกษา) 

คน 25 

2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน (ตาม
ปการศึกษา) 

  

    2.1 จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 4 

    2.2 จํานวนงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง - 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
    2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2) เรื่อง 4 
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน (ขอ 
2.3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100) 

รอยละ 16 

4. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 20) คะแนน 4 
 
 
   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
  - การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
ตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุขดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย  เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือ
ผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ  สรางความสุข  เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล  ซ่ึงไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว 

  
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและ

นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
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ตัวบงช้ี สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 2 
 

1 คะแนน 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ คํานวณจากสูตร 
ดังนี้ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

X 
100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุม
สาขาวิชา 
 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก 
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 

1.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ (ป
การศึกษา) 

 คน 25 

2. จํานวนผลงานวิชาการของของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ (ตามปการศึกษา) 

   

    2.1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก) 

2 

    2.2 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 

0.50 เรื่อง 
(ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

0.75 เรื่อง 
(ผลรวม

ถวง

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก 
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 

น้ําหนัก) 
    2.4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 เรื่อง 
(ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก) 

- 

3. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับ
รองคุณภาพ (ขอ 2.1-2.4)  

 ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

0.50 

4. รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 
(ขอ 3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100) 

 รอยละ 2 

5. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 4. คูณดวย 5 หารดวย 
10) 

 คะแนน 1 

 
 
 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา ) ท่ีมีคุณภาพ
ของอาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของ
ผลงาน ปท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ คาน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแตละชิ้น  

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยท่ีลา
ศึกษาตอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………2………ขอ : .........2.........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : .........5.........….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : .........5.........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน   

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย   

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดระบบและกลไกการบริหารทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนดไดดังนี้ 

1.1 มีการกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมและมีแผนการปฎิบัติงาน  
1.2 มีคณะกรรมการประสานงานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
1.3 มีการจัดโครงการงานบริการวิขาการแกสังคมอยางเปนระบบ 
1.4 เอกสารสรุปรายชื่อโครงการท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได 
 ปงบประมาณ 2556 
1.5 แผนการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ  
(5.1-1/1- 5.1-1/7) 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

องคประกอบท่ี  5   
การบริการวิชาการแกสังคม 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับ

การเรียนการสอน จากโครงการ “การจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร” มีการนําเนื้อหาในการ
อบรมของโครงการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา  03100007 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
(INTRODUCTION TO ECONOMICS) โดยผศ.ขนิษฐา อุนะรัตน(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-2/1- 5.1-2/2) 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหเจาของโครงการนําความรู ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอ

ยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย โดยนําความรูจากบริการวิชาการโครงการ “การเงิน
สําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน ” ตอยอดสูงานวิจัยเรื่อง “การประยุกตความรูทางการเงินกับการทํางาน
ประกอบการประกันคุณภาพ” โดย ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ  (5.1-3) 
 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดอบรม โครงการจัดการวางแผนการเงินและ
วางแผนภาษีอากร และโครงการฝกอบรมการเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน (5.1-4/1 – 5.1-4/2) 
 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

วิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีไดรับจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ โดยนําไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในรอบปถัดไป (5.1-5) 
หมายเหตุ : 
เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
5.1-1/1 นโยบายดานการบริการวิชาการ 
5.1-1/2 หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการ 
5.1-1/3 Flow Chart งานบริการวิชาการ 
5.1-1/4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1-1/5 รายงานสรุปโครงการการฝกอบรม 
5.1-1/6 แผนการดําเนินงานท้ังหมดประจําปการศึกษา 2556 
5.1-1/7 แผนการดําเนินงานท้ังหมดประจําปการศึกษา 2557 
5.1-2/1 แผนการสอน วิชา 03100007 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (INTRODUCTION TO 

ECONOMICS) 
5.1-2/2 โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร 
5.1-3/1 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ การเงินสหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน” 
5.1-3/2 รายละเอียดผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกตความรูทางการเงินกับการทํางานประกอบการ

ประกันคุณภาพ” 
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5.1-4/1 ผลการประเมินจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร 
5.1-4/2 ผลประเมินผลโครงการฝกอบรมการเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน 
5.1-5 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีไดรับจากรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 

เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : ............4......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ...........5.......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ............5......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ 

  

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม 

  

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสวนงานวิชาการและเผยแพรสูสาธารณชน 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสวนงานวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย (5.2-1) 

 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 83 

 

วิทยาลัยฯ มีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการ มารวมทําเครือขายระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความ
รวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใช
พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ (5.2-2/1- 5.2-2/2) 
 
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการทางวิช าการตอชุมชนท่ีเกิดกับ
ผูรับบริการและผูใหบริการ ท้ังท่ีเปนคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา (5.2-3)  

 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินการใหบริการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบ
และกลไกการใหบริการ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการคาใชจาย ระยะเวลาใน
การใหบริการ ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ (5.2-4/1- 5.2-4/3) 

 
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานวิชาการ
และเผยแพรสูสาธารณชน 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคลากรใน
สถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนผาน website ของวิทยาลัยฯ (5.2-5/1- 5.2-5/2) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

5.2-1/1 ผลการสํารวจความตองการของบุคลที่จะเขาอบรม 

5.2-2/1 หนังสือขอความอนุเคราะหจากชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  

5.2-2/2 หนังสือเชิญ ขอเชิญเปนวิทยากรใหกับวิทยาลัยฯ 

5.2-3 สรุปผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

5.2-4/1 ขอเสนอแนะในสวนที่ 3 ของแบบสรุปผลการประเมินโครงการประจําปการศึกษา 2556 เพื่อ
นําไปพัฒนาระบบและกลไกในการจัดในคร้ังตอไป 

5.2-4/2 รายงานการประชุม เร่ือง แนวทางการปรับปรุงแกไข 

5.2-4/3 เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต 

5.2-5/1 website ของวิทยาลัยฯ ในสวนของการกิจกรรมพิเศษ และบริการทางวิชาการ 

5.2-5/2 เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต 
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ค) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ี สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

รอยละ  40.00 
 
 

5 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย คํานวณจากสูตรดังนี้   
 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

X 
100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน :  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  
 3. ในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ัง
สองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม

แผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ (ปการศึกษา) 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตาม
ปการศึกษา) 

  

    2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 

    2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 

    2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2) โครงการ/
กิจกรรม 

2 

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

รอยละ 40.00 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 
วิจัย (ขอ 2.3. หารดวย ขอ 1. คูณดวย 100) 

4. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 30) คะแนน 6.67 
 
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชา
ใหม  

2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและ
การวิจัยก็ได 

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ท้ังการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน  
 
ตัวบงช้ีท่ี 9  :  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
คําอธิบาย  :  โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการท่ี สวน
งานวิชาการจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………2………ขอ : ..........2........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : .............4.....….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………2………ขอ : .............2....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 
 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร 

  

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80   
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3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

  

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

  

5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
วิทยาลัยนสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย และ
แผนฏิบัติราชการ ยุทธศาสตรท่ี  1 การขยายงานวิชการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค 
เปาประสงค ถายถอดวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและรองรับประชาคมอาเซียน  (Plan) ซ่ึง
วิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดยการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
(Do) ไดแก 

1. โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร  (9.1-1) เปนโครงการจัดข้ึนเพ่ือใหผู
เขาอบรมมีความรูความเขาใจกับการวางแผนการเงิน และวางแผนภาษี บทบาทของภาษีท่ีมีตอผลกระทบตอ
บุคคลหรือุรกิจ และเพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปน มีแนวทางการคํานวณภาษี
ท่ีถูกตอง ชวยในการลดตนทุน และลดคาใชจายอันเกิดจากการเสียภาษีอากรท่ีไมถูกตอง ไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีสูงสุด 

2. โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทา
ทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) (9.1-2) เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปนเวทีการ
แลกเปลี่ยนความรูทางดานการวิจัยทางธุรกิจ และความยั่งยื่นทางสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการเผยแพรงาน
วิชาการและการประยุกตใชระหวางนักวิจัยและผุสนใจในระดับนานาชาติ  

3. โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพ่ือภาพลักษณ AMC (9.1-3)  เปน
โครงการจัดข้ึนเพ่ือเปนเวทีท่ีนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการประกวดแผนธุรกิจ และเพ่ือใหเกิดการรับรู
ในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในวงกวางและยั่งยืน 

4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน (9.1-4) เปนโครงการจัดข้ึน
เพ่ือใหบริการความรูทางวิชาการกับบุคคลภายนอก เพ่ือใหเขาใจรายการในงบดุล งบกระแสเงินสดและงบ
กําไรขาดทุน เขาใจถึงความเสี่ยง หรือปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารการเงิน  

ซ่ึงหลังจากดําเนินการแลว ผูรับผิดชอบโครงการจะประเมินโครงการ เพ่ือประเมินผลการดําเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีแตละโครงการไดตั้งไว (Check)  

จากการดําเนินโครงการตางๆ ท่ีผานมา ผูรับผิดชอบจะนําผลการประเมินมาเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการในครั้งตอไป (Act)  
 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
จากผลการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวในโครงการตางๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 1 ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายไม
ต่ํากวารอยละ 80 ทุกโครงการ ไดแก 
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1.โครงการการจัดการวางแผนการเงินแลวางแผนภาษีอากร (9.2-1) 
ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

จํานวนผูเขารับบริการ  คน 40 47.00 - 
รอยละความพึงพอใจของผูรับริการใน
กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 75 94.26 - 

รอยละของงานบริการวิชาการและวเสร็จ
ตมระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 75 100.00 - 

รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 75 89.73 - 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอประโชยนจากการบริการ 

รอยละ 75 93.64 - 

 

2.โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอ
นวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) (9.2-2) 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 

1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ  คน 70 109.00 - 
2.  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 75 80.00 - 

3. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 75 80.00 - 

4. รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 75 81.20 - 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ 

รอยละ 75 85.60 - 

 
3.โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพ่ือภาพลักษณ AMC (9.2-3) 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 
จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 100 113.00 - 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 75 81.60 - 

รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 75 100.00 - 

รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 75 83.00 - 

รอยความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 81.60 - 
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4. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน (9.2-4) 
ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

ผูเขารวมโครงการ คน 60 81.00 - 
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 75 77.20 - 

รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 75 100.00 - 

รอยละของผูรับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 75 80.00 - 

รอยความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 80.00 - 
 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 -  
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร 
 - 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 - 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรได
เรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
4. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสรางประโยชนความ
เขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 
5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
6. "ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

สมศ.9.1-1 โครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร 
สมศ.9.1-2 โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 2557  

ความทาทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) 
สมศ.9.1-3 โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ เพ่ือภาพลักษณ AMC 
สมศ.9.1-4 โครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใชนักการเงิน 
สมศ.9.2-1 ผลการดําเนินงานตามโครงการการจัดการวางแผนการเงินและวางแผนภาษีอากร 
สมศ.9.2-2 ผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจและความยั่งยืน

ทางสิ่งแวดลอม 2557 ความทาทายตอนวัตกรรมการจัดการและการประกอบการ (ICBES) 
สมศ.9.2-3 ผลการดําเนินงานตามโครงการ โครงการการจัดนิทรรศการและการประกวดแผนธุรกิจ        

เพ่ือภาพลักษณ AMC 
สมศ.9.2-4 ผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการฝกอบรม หลักสูตร การเงินสําหรับผูบริหารท่ีไมใช

นักการเงิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………2………ขอ : ...........2.....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ...........5.......…คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ...........5.......…คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

     

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดระบบและกลไกทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบสงเสริมให
บุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติงาน โดยมีประกาศวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มาใชดําเนินการ และมีผลลัพธ
ชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม      มีการนํา
งานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมโดยทุกคนมีสวนรวม เชน โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต (6.1-1/1- 6.1-1/7)  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

องคประกอบท่ี  6   
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
วิทยาลัยฯ ไดมีการสนับสนุนใหนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการ

สอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสาน
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรม
เสริม เชน โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-2) 
 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
วิทยาลัยฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

ผานทางเว็บไซตวิทยาลัย (6.1-3/1-6.1-3/2) 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีติดตามผลการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยใชหลักประเมินผลการบูรณาการเรียนรู
รวมกันและหลักประกันคุณภาพการศึกษา PDCA  ในแตละกิจกรรม โครงการตาง ๆ ของนักศึกษา (6.1-4) 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA มาปรับปรุงในการทํากิจกรรมหรือโครงการ
ตอ ๆ ไป มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องมีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
(6.1-5) 
 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 - 

รายการเอกสารหลักฐาน  

6.1-1/1 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เร่ือง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ 

6.1-1/2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 

6.1-1/3 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557 

6.1-1/4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต  

6.1-1/5 โครงการวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

6.1-1/6 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1/7 โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง 

6.1-2 โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน
วิชา 04126025 โลกาภิวัตนและการคาระหวางประเทศ ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ เปนผูสอน 

6.1-3/1 website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอ่ืนๆภาพโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

6.1-3/2 ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณสีงกรานต 

6.1-4 แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

6.1-5 สรุปโครงการศิลปวัฒนธรรมตามแผน 
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ตัวบงช้ีท่ี 10  :  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

คําอธิบาย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม  เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงานของบุคคลและสังคม 
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือให
สังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ียอมรับ
ของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจไดตอเนื่องท่ีม่ันคงและยั่งยืน
โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56– 31 พ.ค.57) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………2………ขอ : ..........2........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : .........4.........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : .........4.......…..คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80   

3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง   

4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน   

5 ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ   

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( Plan) (สมศ.10.1-1) ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางานบริหารงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  1 (สมศ.10.1-2) เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ คือโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 หลังจากมีการดําเนินการแลว ผูรับผิดชอบโครงการจะทําการประเมินผลโครงการเพ่ือตอบสนองตอ
เปาประสงคของโครงการและเพ่ือปรับปรุงโครงการตอไป (Check)  

จากการดําเนินโครงการฯ ในปท่ีผานมา ผูรับผิดชอบโครงการจะนําผลการประเมินโครงการมา
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ (Act) ครั้งตอไป  
 
2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

วิทยาลัยฯ กําหนดแผนการดําเนินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังหมด 4 โครงการ 
ผลการจัดโครงการพบวา สามารถจัดโครงการไดครบท้ัง 4 โครงการ คิดเปนรอยละการบรรลุเปาหมาย รอยละ 
1001 (สมศ.10.2) และในแตละโครงการมีการประเมินผลการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายไมต่ํากวา รอยละ 80 
ทุกโครงการ 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcxMzc=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcyMTc=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcyMTc=


92 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

3.  มีการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง  
   วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 1 เชน โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (สมศ.10.3) ซ่ึง
กิจกรรมนี้จะไดจัดข้ึนทุก ๆ ป เพ่ือเปนการทําบุญและระลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนา  
 
4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ วาขอใหจัดงานตอไปทุก ๆ ป เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย (สมศ.10.4) 
 

 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

ไมมีเอกสารท่ีแสดงถึงวาไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 
4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอน

และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
เคราะหผล เปนตน 

5. รายงาน รางวัลท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงาน
ท่ีเปนท่ียอมรับ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน  

สมศ.10.1-1 นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
สมศ.10.1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สมศ.10.1-3 โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สมศ.10.2 สรุปผลประเมินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
สมศ.10.3 โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สมศ.10.4 ผลการประเมินโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 11  :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

คําอธิบาย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม  เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับรักษาและสราง
ใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาน อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……5…………ขอ : ..........5........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……4…………ขอ : ..........4.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……5…………ขอ : ...........5.......….คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี   

2 อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย    

3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

  

4 มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

  

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสวนงานวิชาการท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

วิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป  ซ่ึงโครงการตางๆ ท่ีจัดทําข้ึนไดบรรจุลงในแผนประจําป  การดําเนินกิจกรรมตางๆ 
วิทยาลัยฯ สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม และท่ีสําคัญ
วิทยาลัยฯ มุงเนนใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในทองถ่ิน ในปการศึกษา 2556 
วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี เชน   

1.  โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัมฒนธรรม (สมศ.11.1-1) 
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15-18 สิงหาคม 2556 ณ มหิวทยาลัยแหงชาติลาว (เวียงจันทร) ประเทศ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.  โครงการวันคลายวัน1สถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (สมศ.11.0-2) 
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 ณ  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ อาคารสํานักบริการ

คอมพิวเตอร สจล. ชั้น ดานฟา  
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3.  โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง (สมศ.11.1-3) 
 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ 2557 ณ วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครนายก 
4.  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (สมศ.11.1-4) 
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ อาคารสํานักบริการ

คอมพิวเตอร สจล. ชั้น 4 
 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ เพ่ือเปนการทําความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอม และ

ดูแลรักษาสถานท่ีอันเปนท่ีใหความรูและจัดกิจกรรมท่ีดีเสมอมา (สมศ.11.2) 
 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
วิทยาลัยไดดําเนินการดูแลตนไมท่ีขอความอนุเคราะหจากสวนอาคารและสถานท่ี เพ่ือมาปรับภูมิทัศน

ใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สมศ.11.3) 
 

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสมํ่าเสมอ 
 วิทยาลัยไดมีพ้ืนท่ีและบริเวณโถง ชั้น 4 ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนพ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมตางๆ ท่ีสนับสนุนพัฒนานักศึกษา บุคลากร บริการวิชาการ ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.11.4)  

 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
สวนแผนงานสถาบันฯ ได ดําเนินการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในดาน

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของทุกหนวยงาน  พบวา บุคลากรและนักศึกษา  
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยของนักศึกษา 3.62 จากคะแนน
เต็ม 5 รวมกับคาเฉลี่ยของบุคลากร 4.16 จากคะแนนเต็ม 5 (3.62+4.16) = 7.76 (7.76/2) = 3.89 จาก
คะแนนเต็ม 5 (สมศ.11.5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี  
สวนงานวิชาการดําเนินการในแตละปการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม สามารถประเมินได 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอนและ
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห
ผล เปนตน 
5. ขอมูลเชิงประจักษท่ีปรากฏในประเด็นการพิจารณาในขอ 2 และขอ 3 
 

หมายเหตุ 
 1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก  
 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

 

สมศ.11.1-1 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัมฒนธรรม 
สมศ.11.1-2 โครงการวันคลายวัน1สถาปนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สมศ.11.1-3 โครงการบริหารรวมใจ ปนน้ําใจใหนอง 
สมศ.11.1-4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 
สมศ.11.2  ภาพจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ 
สมศ.11.3 ภาพการดูแลตนไมเพ่ือจัดแตงอาคารใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
สมศ.11.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 
สมศ.11.5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1  : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ และผูบริหารทุกระดับของ สวนงาน

วิชาการ (สกอ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ...........4.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ……….7.……ขอ : ..........5........….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………7………ขอ : ...........5.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสวนงานวิชาการ 

  

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยัง
บุคลากรในสวนงานวิชาการ 

  

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสวนงานวิชาการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสวนงานวิชาการเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงาน
วิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีการแจงประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ ผาน Website ของวิทยาลัยฯ และรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

องคประกอบท่ี 7   
การบริหารและการจัดการ 
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โดยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ไดดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีการประเมิน
ผูบริหารอยางโปรงใส (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-1/1- 7.1-1/4) 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา สวนงาน
วิชาการ 

โดยท้ังนี้ ผูบริหารไดสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
หนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
(KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธ หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผน
กลยุทธไดอยางทันการ  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-2/1- 7.1-2/5) 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย  รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ 

โดยท้ังนี้ ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยมีการ
ประชุมในสวนคณะกรรมการวิชาการและบุคลากร ปละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดํา
เดินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวของ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-3) 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน สวนงานวิชาการ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

โดยท้ังนี้ ผูบริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน โดยการประชุมสายสนับสนุน และคณบดีสง e-mail ถึงบุคลากรทุกคน มีการปรับลดข้ันตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติถัดไป เพ่ือเพ่ิมความ
คลองตัว รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-4/1- 7.1-4/7) 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ สวนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ 

โดยท้ังนี้ ผูบริหารไดถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง เชนการประชุมเพ่ือถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน ใน Webstie ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 
ท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหฝกอบรมนอกสถานท่ี มีงบประมาณรองรับคาใชจายตาม
ระเบียบ(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-5/1- 7.1-5/3) 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนของ สวนงานวิชาการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

โดยท้ังนี้ผูบริหารไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล 

หลักการตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลัก
นิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-6/1- 7.1-6/6) 

 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
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โดยท้ังนี้ สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ตามท่ีระบุไวในขอบังคับสถาบันวาดวย 
คณะกรรมการประเมินผลการบริหารและวิธีการดําเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. 2552 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และท่ีสภาสถาบันกําหนด โดยประเมินตามรายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน และมีการนําผลการประเมินจากมติสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน  (หมายเลข
เอกสารอางอิง  7.1-7) 
 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี  6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

7.1-1/1 บันทึกขอความขอเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกประจําสวนงานวิชาการ ตามขอบังคับ
สถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ พ.ศ. 2551 

7.1-1/2 คําสั่งสถาบันที่ 0582.01/2557 เร่ือง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ในคณะคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

7.1-1/3 ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2553 

7.1-1/4 ประกาศ เร่ืองนโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (www.amc.kmitl.ac.th) 

7.1-2/1 เผยแพรวิสัยทัศน กลยุทธของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com 
content&view=article&id=6&Itemid=9&lang=th) 

7.1-2/2 รายงานการประชุมสวนงานวิชาการ วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2557 

7.1-2/3 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2557 เร่ืองพิจารณา
ปฏิทินการประชุมประจําป 2557 และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ระหวางเดือนมิถุนายน- ธันวาคม 2556 

7.1-2/4 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 

7.1-2/5 บันทึกนําเสนอขออนุมัติลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ 

7.1-3 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 2/2556 และคร้ังที่ 1/2557 

7.1-4/1 ขอบังคับสถาบัน วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน พ.ศ.2551 

7.1-4/2 รายงานการประชุมสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

7.1-4/3 คําสั่งวิทยาลัย ที่ 189/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1-4/4 คําสั่งวิทยาลัย ที่ 184/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7.1-4/5 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00458/2555(01) เร่ือง แตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดี 

7.1-4/6 บันทึกขอความ เร่ือง คําสั่งมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานวิชาการ 

7.1-4/7 สารคณบด ี

7.1-5/1 ประกาศสถาบัน เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน 

7.1-5/2 มติที่ประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2555 เร่ืองพิจารณาขยายวงเงินใน
การศึกษาดูงานหรือฝกอบรมในประเทศ 

7.1-5/3 บันทึกขอความวิทยาลัย เร่ืองขอสงปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรมประจําป 2556 

7.1-6/1 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 023/2553 เร่ือง แตงตั้งคณบดี 
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7.1-6/2 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00315/2557(01)  เร่ือง แตงตั้งรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ 

7.1-6/3 คําสั่งสถาบันที่ 0033/2554 เร่ืองการมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานและสวนงานอ่ืน
(เพิ่มเติม) 

7.1-6/4 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 002/2557 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารสวนงานอ่ืน 

7.1-6/5 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556 

7.1-6/6 พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

7.1-6/7 แผนปฏิบัติการดานจัดการความรูในองคกร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2557 

7.1-7 หนังสือบันทึกขอความสภาสถาบันฯ เร่ืองขอสงมติจากสภาสถาบัน คร้ังที่ 3/2557 เร่ืองขอเสนอ
พิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2  : การพัฒนาสวนงานวิชาการสูองคกรเรียนรู (สกอ.)  

เกณฑการประเมิน    
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………2………ขอ : ...........2.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : ..........4........….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ............5......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสวนงานวิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย 

  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  1 ท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ สวนงาน
วิชาการอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

วิทยาลัยฯ  จัดทําแผนการจัดการความรูของวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
บริหารองคความรู และนําแผนการจัดการความรูในระดับสถาบันมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรูของวิทยาลัย อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  (หมายเลข
เอกสารอางอิง 7.2-1/1-7.2-1/3) 

 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดการความรู และกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัยอยางชัดเจน กําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ และนําแผนเสนอตอผูบริหารเพ่ือ
อนุมัติและดําเนินการ  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-2/1-7.2-2/2) 

 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

ตามประเด็นความรูทักษะดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย วิทยาลัยฯ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูของผูมีประสบการณตรงและมีการเผยแพรความรูไปสูกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยแบงเปน กลุม
บุคลากรสายวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-3/1- 7.2-3/3) 

 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (explicit 
knowledge) 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการดานดารบริหารองคความรู มีการประชุมอยางตอเนื่องเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูท่ีวางใว โดยมีกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และจัดเก็บเปนเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพรสูสาธารณะทาง
เว็บไซตวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-4) 

 
5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

มีอาจารยนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร และจาก
ความรูของผูมีประสบการณตรงท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” 
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวนมากข้ึน (หมายเลข
เอกสารอางอิง 7.2-5/1- 7.2-5/2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

7.2-1/1 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 107/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการจัดการความรู
ในองคกร 

7.2-1/2 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 178/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการจัดการความรู
ในองคกร (เพ่ิมเติม) 

7.2-1/3 นโยบายการจัดการความรู 
7.2-2/1 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2557 
7.2-2/2 กิจกรรมการดานบริหารท่ัวไป เรื่อง โครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและ

จัดการ  
7.2-3/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการองคความรู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
7.2-3/2 ภาพการจัดงานโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
7.2-3/3 ใบเซ็นชื่อผูเขารวมโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
7.2-3/4 สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทักษะการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 
7.2-4 Website หนา ระบบการจัดการความรู

(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com 

content&view=article&id=309&Itemid=420&lang=th) 
7.2-5/1 ความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร เรื่อง 

“เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” 
7.2-5/2 รายงานการประชุมสรุปการจัดการความรูของปการศึกษาท่ีผานมา  
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)  
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : .........5......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : .........5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : .........5......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

  

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ี
กําหนด 

  

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 สถาบันมี การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-
2560 มีการดําเงินงานดังนี้ 

- รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 ไดถูกนําเสนอใน
การประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 5/2555 โดยท่ีประชุมมีมติใหนําไปปรับปรุงขอความบางสวนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

- การประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 6/2555 มีมติอนุมัติใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบันพ.ศ. 2556-2560 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 โดยสาระสําคัญคือมีการกําหนดวิสัยทัศนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เปน  “e-University ชั้นนําระดับประเทศในป ค.ศ. 2017” และ
กําหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร เพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตอไป 
 
 สถาบันมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สถาบัน พ.ศ. 2556-2560  

- การประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 1/2557  สถาบันจะดําเนินการทบทวนกอน ท่ีจะดําเนินงานตามแผน
แมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 หรือจะปรับปรุงกอนแลวจึง
ดําเนินงานตอไป 

- การประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 2/2557 สถาบันไดแตงตั้ง รศ.ดร.จันทรบูรณ สถิตวิริยะวงศเปน  CIO 
เพ่ือดําเนินการงานทางดานสารสนเทศในภาพรวมของสถาบันท้ังหมด และจะเริ่มประชุมคณะกรรมการฯ ใน
เดือนมีนาคม 2557 โดยจะขอปรึกษาในเรื่องสารสนเทศกับ ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป 
     ในระหวางท่ีสถาบันอยูในชวงของการจัดทํา รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ  เพ่ือใชในการดําเนินการพัฒนาระบบงานตางๆ  
ในชวงปงบประมาณ 2554-2558  โดยหลังจากสถาบันฯ ประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแลว  สํานักบริการคอมพิวเตอรก็จะทําการปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของ
สถาบันตอไป 
(หลักฐานอางอิง 7.3-1/1 ถึง 7.3-1/7) 
 
2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

- มีระบบงานเพ่ือรองรับการบริการจัดการ ทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
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ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ ซ่ึงประกอบดวย 
ระบบงานงบประมาณ  ระบบการเงิน  ระบบพัสดุ  ระบบทะเบียนสินทรัพย และระบบบัญชี 3 มิติ   
http://financial.kmitl.ac.th/ 

- มีระบบงานท่ีใหบริการทางดานการเรียนการสอนกับนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี  
ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ และระบบรับสมัคร
นักศึกษา เปนตน 
http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php 

-  มีระบบงานท่ีรองรับงานทางดานบุคลากร  
ระบบสารสนเทศบุคลากร 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel 
ระบบใบแจงเงินเดือน คาตอบแทน 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html 
ระบบตรวจสอบคารักษาพยาบาล 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/nurse 

- มีระบบงานท่ีใหบริการทางดานตาง ๆ กับนักศึกษาและบุคลากร 
ระบบจองรถยนตสวนกลาง 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/ 
 
ระบบจองหองประชุมสวนกลาง 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/ 
ระบบแจงซอมสวนกลาง 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/ 
ระบบการสืบคนขอมูลหอสมุดกลาง 
http://161.246.37.11/ 1 
ระบบบริการดาน E-Mail  ของสถาบัน 
http://webmail.kmitl.ac.th/ 
ระบบการบริการเครือขายแบบไรสาย (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใชงานและการใช
งาน)   http://www.kmitl.ac.th/hotspot 

- มีระบบรองรับการทดลองพัฒนาระบบงานสําหรับหนวยงาน บุคลากร และนักศึกษา 
การใหบริการเว็บเซิรฟเวอร  
http://webserv.kmitl.ac.th 

- มีการใหบริการโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการสอนและการวิจัย      
   แบงเปน 6 กลุม  คือ    
      กลุมท่ี 1 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ 
      กลุมท่ี 2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม 
      กลุมท่ี 3 โปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง 
      กลุมท่ี 4 โปรแกรมชวยพัฒนาการคํานวณเชิงตัวเลข 
      กลุมท่ี 5 ซอฟทแวรลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟท 
      กลุมท่ี 6 Open Source  

http://financial.kmitl.ac.th/
http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/
http://161.246.37.11/
http://webmail.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/
http://webserv.kmitl.ac.th/


104 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

ผูตองการใชงานตอง login เขาระบบเงินเดือนกอน http:// itrector.kmitl.ac.th/salary/) จึงจะเขาไปดาวน
โหลดซอฟทแวรท่ีมีใหดาวนโหลดได)  

- มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/ 
 (หลักฐานอางอิง 7.3-2/1 ถึง 7.3-2/14) 
 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

-  มีการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการระบบสารสนเทศ โดยการ ใหผูใชตอบแบบประเมินความพึง
พอใจผานทางเอกสารสํารวจ ความพึงพอใจ จะทําการสํารวจในชวงเดือนพฤษภาคมของแตละ ปงบประมาณ   
(หลักฐานอางอิง 7.3-3) 
 
4. การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

- จัดใหมีการประชุมผูพัฒนาระบบงาน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหและสรุปผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบงานตอไป 

• มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนไปตามผลการประเมินความพึงพอใจในปท่ีผานมา เชน 

• จัดเตรียมขอมูลสําหรับทํารายงานทางการเงินเพ่ือสงใหคณะกรรมการทรัพยสินของสถาบันฯ  

• ไดปรับปรุงฐานขอมูล และปรับปรุงโปรแกรมใหทํางานรวดเร็วยิ่งข้ึนมีการจัดการอบรมเพ่ือทบทวนและ
สรางความเขาใจในการใชงานโปรแกรมสารสนเทศ ไดแก อบรมการใชงานระบบสารบรรณ อบรมการ
ใชงานระบบทะเบียนคุมงบประมาณ เม่ือเดือนสิงหาคม ปพ.ศ. 2556 

(หลักฐานอางอิง 7.3-4) 
 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 
 - มี การสงขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 และวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 และมีการจัดทํารายงาน
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสถาบันท่ี   http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/  
 - มีการนําสงขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาท่ีกําหนด   
(หลักฐานอางอิง 7.3-5) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
   

 

รหัสหลักฐาน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

7.3-1/1 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 5/2555  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555  
7.3-1/2 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 6/2555  วันท่ี 27  มิถุนายน 2555 
7.3-1/3 แผนแมบทสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ.ศ. 2556-2560 
7.3-1/4 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 1/2557  วันท่ี 29  มกราคม 2557 

(https://www itrector.kmitl.ac.th/regu/fileupload/a930.pdf) 
7.3-1/5 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 2/2557  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557  

(https://www itrector.kmitl.ac.th/regu/fileupload/a933.pdf) 
7.3-1/6 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 3/2557  วันท่ี 26 มีนาคม 2557 

http://software.kmitl.ac.th/
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/
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7.3-1/7 
 

- แผนระบบสารสนเทศ 

- โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ 

7.3-2/1 
7.3-2/2 
7.3-2/3 
7.3-2/4 
7.3-2/5 
7.3-2/6 
7.3-2/7 
7.3-2/8 
7.3-2/9 
7.3-2/10 
7.3-2/11 
7.3-2/12 
7.3-2/13 
7.3-2/14 

http://financial.kmitl.ac.th/ 

http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php 

https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/nurse 

https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/ 

https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/ 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/ 
http://161.246.37.11/ 1 
http://webmail.kmitl.ac.th/ 
http://www.kmitl.ac.th/ hotspot 
http://webserv.kmitl.ac.th 
http://www.itrector.kmitl.ac.th/salary 
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/ 

7.3-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 
7.3-4 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ  
7.3-5 http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/ 

ระบบ CHE QA Online http://www.cheqa.kmitl.ac.th/cheqa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://financial.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html
https://www.itrector.kmitl.ac.th/nurse
https://www.itrector.kmitl.ac.th/vehicle/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/meeting_room/
https://www.itrector.kmitl.ac.th/repair/
http://161.246.37.11/
http://webmail.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/
http://webserv.kmitl.ac.th/
http://www.itrector.kmitl.ac.th/
http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
http://financial.kmitl.ac.th/uoc561/
http://www.cheqa.kmitl.ac.th/
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………3………ขอ : ..........3........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………5………ขอ : ..........4.......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………6………ขอ : ...........5.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของ สวนงานวิชาการ  รวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  
3 ดาน ตามบริบทของสวนงานวิชาการ ตัวอยางเชน 
     - ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
     - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงานวิชาการ 
     - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
     - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
     - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
     - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ี
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน 

  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

  

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พรอมกันนี้ไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย และติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดความเสี่ยง   
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-1/1 - 7.4-1/2) 

 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 ดาน ตามบริบทของสวน
งานวิชาการ ตัวอยางเชน 

     - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
     - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสวนงานวิชาการ 
     - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
     - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  

ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
     - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
     - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ 

 วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประชุมกันอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในแตละป 
และติดตามผลการดําเนินการในปท่ีผานมา โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตามคูมือ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และของวิทยาลัยเอง โดยวิเคราะหืความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบกับวิทยาลัย 
จํานวน 3 ดาน ไดแก 1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  3. ความเสี่ยงดาน
สุขภาพ 4. ความเสี่ยงดานภาพลักษณ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-2/1 - 7.4-2/3) 
 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

วิทยาลัยฯ มี คณะกรรมการรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบกับวิทยาลัยแลว จะมีการ
วิเคราะหโอกาส และผลกระทบ เพ่ือจะจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูง มาดําเนินการ จัดหาวิธีการ 
โครงการ/กิจกรรม ในการควบคุม/ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-3/1-7.4-3/2) 
 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

วิทยาลัยฯ มีการ วิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หลังจากมีการ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ดดยมีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือมาควบคุมความเสี่ยงแตละดาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาการดําเนินงานเพ่ือจะ
สามารถจะติดตามการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และมีการนําแผนการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหความ
เสี่ยงเขาพิจารณาคณะกรรมการสวนวิชาการดวย (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-4/1-7.4-4/2) 

 
5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานผลการดําเนินงานเสนอแกท่ีประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการ และนําสงสถาบันในรอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน  7.4-5/1- 7.4-5/3) 

 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงแลว จะนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสวนงานวิชาการเพ่ือนําขอเสนอแนะมาดําเนินการในการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงในปถัดไป  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-6/1-7.4-6/2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

7.4-1/1 คําสั่งวิทยาลัย ที่ 004/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-1/2 คําสั่งสถาบันที่ 1393/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2557 

7.4-2/1 แผนการดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7.4-2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เร่ืองสืบเนื่อง การบันทึกขอมูลความเสี่ยงผานระบบ Online 
ประจําปงบประมาณ 2557 

7.4-2/3 คูมือการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7.4-2/4 1คูมือการกรอกขอมูลความเสี่ยงประจําหนวยงาน 

7.4-3/1 1ตารางวิเคราะหและประเมินบริหารความเสี่ยง1 ประจําปงบประมาณ 2557 

7.4-3/2 ปฏิทินบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2557 

7.4-4/1 โครงการระดมความคิดพิชิตปญหาประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

7.4-4/2 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รอบระยะเวลา 6 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค. 56-31 มี.ค.57) 

7.4-5/1 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน 
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) 

7.4-5/2 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) 

7.4-5/3 บันทึกขอความ ที่ 0524.01(16)/194 วันที่ 30 ตุลาคม 2556  เร่ือง การบันทึกขอมูลความเสี่ยง
ผานระบบ Online  ประจําปงบประมาณ 2557 

7.4-6/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหรความเสี่ยง คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 15 
พ.ย.2556 วาระที่ 3 สืบเนื่อง การบันทึกขอมูลความเสี่ยงผานระบบ Online  

7.4-6/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 25 
ธ.ค.2556 วาระที่ 2 เร่ืองการติดตามการประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง   
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ตัวบงช้ีท่ี 12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.) 
คําอธิบาย  :  สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองทีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาท่ีและ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

เกณฑการใหคะแนน   :  ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ี
ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………………ขอ : ..................….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………………ขอ : ..................….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………………ขอ : ..................….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ของสถานศึกษา 

  

2 สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ   

3 สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

  

4 สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา   

5 สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล   
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

.........(อธิบายการ 
ดําเนินงาน).................................................................................................................. 

พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน 
อางอิง).......................................................................................................... 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 

.........(อธิบายการ 
ดําเนินงาน).................................................................................................................. 

พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน 
อางอิง).......................................................................................................... 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

.........(อธิบายการ 
ดําเนินงาน).................................................................................................................. 

พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน 
อางอิง).......................................................................................................... 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 

.........(อธิบายการ 
ดําเนินงาน).................................................................................................................. 

พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน 
อางอิง).......................................................................................................... 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

.........(อธิบายการ 
ดําเนินงาน).................................................................................................................. 

พรอม.....(ระบุเลขดัชนีของหลักฐาน 
อางอิง).......................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  ในระดับคณะไมตองประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 13  :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสวนงานวิชาการ (สมศ.) 
คําอธิบาย  :  การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของ สวนงานวิชาการ  จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามนโยบายของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ประสิทิธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง 

(คะแนนเต็ม 5) 
การบรรลุเปาหมาย 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ท่ี 13  
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  .........4.........…คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ..........4.20......คะแนน 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สมศ. การบรรลุเปาหมานของวิทยาลัยฯ 
4.20 บรรลุเปาหมาย 

    

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แตงตั้งเทากับ 4.20 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. (เอกสาร สมศ.
ท่ี 13)  
 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน  ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

 

สมศ.13 มติสภาสถาบัน เรื่อง ขอเสนอพิจารณาผลการประเมินผลการบริหารของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………7………ขอ : ............5......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………7………ขอ : ............5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………7………ขอ : .............5.....….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน   

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  

3 มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาสวนงานวิชาการและบุคลากร 

  

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง 

  

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสวนงานวิชาการ กําหนด 

  

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

ณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
 วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยมีการทบทวนให
สอดคลองกับสถานการณและบริบทของวิทยาลัย (8.1-1) 

 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

องคประกอบท่ี  8   
การเงินและงบประมาณ 
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วิทยาลัยฯ ได มีนโยบายการหารายไดของวิทยาลัย แผนการใชจายงบประมาณ  การจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดใหกับ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป  และประมาณการรายรับและรายจายเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได (8.1-2/1- 8.1-2/5) 

 
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานวิชาการและ
บุคลากร 
 วิทยาลัยฯ มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร  สรุปรายรับ-รายจาย และสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป  (8.1-3/1 8.1-
3/3) 

 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินของวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ และรายงานทางการเงินประจําเดือน (8.1-4/1- 8.1-4/3) 
 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง 
 สวนบริหารวิชาการวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมติดตามสถานะทางการเงิน และขอมูลรายงานผล
รายรับและรายจายจริงจากสวนงานคลัง มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะหคาใชจายอยางเปนระบบ 
(8.1-5/1- 8.1-5/2) 
 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีสวนงานวิชาการ กําหนด 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการดูแลติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ (8.1-6) 

 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ผูบริหาร วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการใชเงินจากทางระบบบัญชี 3 มิติ และมีการวางแผนการใชเงิน
อยางเปนระบบ (8.1-7/1- 8.1-7/3) 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

8.1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
8.1-2/1 ประมาณรายรับ เงินรายได วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
8.1-2/2 สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
8.1-2/3 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
8.1-2/4 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
8.1-2/5 ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
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8.1-3/1 ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
8.1-3/2 แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําป ประจํางบประมาณ 2556 
8.1-3/3 คํารับรับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
8.1-4/1 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0524.25/930 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ (สงป). ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 (รอบ 12 เดือน) 

8.1-4/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  
8.1-4/3 สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
8.1-5/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 11/2556 
8.1-5/2 มติสภาสถาบัน ครั้งท่ี 3/2553 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินรายได

สะสม(เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
8.1-5/3 สรุปขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะหคาใชจายอยางเปนระบบ 
8.1-6 คําสั่งสภาสถาบัน ท่ี 037/2550 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
8.1-7/1 คําสั่งสถาบัน ท่ี 10772/2554(1) เรื่อง การมอบหมายงานของสวนแผนงานเพ่ือใหบริการ

สวนงานวิชาการ(วิทยาลัย) และสวนงานอ่ืน ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 
8.1-7/2 บันทึกขอความสงรายงานผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2556 
8.1-7/3 รายงานการประชุมการวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ……8……ขอ : ........4....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  …….8……ขอ : ........4........คะแนน  
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  …….7…… ขอ : ........4........คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงาน
วิชาการ 

  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ   

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สวนงานวิชาการ 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  

  

6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

  

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

องคประกอบท่ี  9   
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ 

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณะตางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

      

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ท้ัง ระดับวิทยาลัย และ อนุกรรมการ  มี
การประชุมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีรายงานการประชุมเพ่ือสรุปขอคิดเห็นและประเด็น
วาระตางๆ ของคณะกรรมการ และมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  
(9.1-1/1-9.1-1/6) 
 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงานวิชาการ 

 วิทยาลัยฯ  มีคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัย ใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน (9.1-2/1-9.1-2/6) 

 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ 
 วิทยาลัยฯ มีสวนรวมเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันท่ีสงผลตอการพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตท่ีมีความซ่ือสัตย ใฝรู สูงาน ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ โดยรวมการพัฒนาอัตลักษณ
ผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน จนไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
(9.1-3/1-9.1-3/2) 
 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน  ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน  CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงานวิชาการ 

 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ (9.1-4/1-9.1-4/4) 

 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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 วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้องของประกันคุณภาพทุกตัวบงชี้ แตไมครบทุกตัวบงชี้ของแผนกลยทุธ (9.1-5/1-9.1-
5/3) 
 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง  9 องคประกอบ
คุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคล สาขาวิชา และวิทยาลัย (9.1-6/1-9.1-6/9) 
 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต  และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ 
 วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและศิษยเกา  
(9.1-7/1-9.1-7/4) 

 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน  และมีกิจกรรม
รวมกัน 
 วิทยาลัยฯ มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน  ซ่ึงมีการติดตามและประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง (9.1-8/1-9.1-8/5) 

 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน  และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
  
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

9.1-1/1 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
วิทยาลัย ปการศึกษา 2555 และคําสั่งกรรมการเพ่ิมเติม 

9.1-1/2 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2556 
9.1-1/3 รายงานการประชุมคณะทํางานตามองคประกอบ  
9.1-1/4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-1/5 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2556  
9.1-1/6 หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

(http://www.amc.kmitl.ac.th/index) 
9.1-2/1 ประกาศสถาบัน เรี่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันเทคโนโลยรพระจอมเกล

เจาคุณทหารลาดกระบัง 
9.1-2/2 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-2/3 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-2/4 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดั

วิทยาลัย ปการศึกษา 2555 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=75
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9.1-2/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2556 
9.1-2/6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-3/1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 3/2555 เรื่อง การ

ทบทวนอัตลักษณของสถาบัน 
9.1-3/2 ตัวบงชี้ท่ี 16.1 ของ สมศ. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเรื่อง การบริหาร

สถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
9.1-4/1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-4/2 รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา 
9.1-4/3 เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
9.1-4/4 หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

(http://www.amc.kmitl.ac.th/index) 
9.1-5/1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-5/2 รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา 
9.1-5/3 เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
9.1-6/1 องคประกอบท่ี 1 - คํารับรอง 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com 
_content&view=article&id=327&Itemid=439&lang=th -
(http://161.246.34.137/plandiv/index/index.php) 

9.1-6/2 องคประกอบท่ี 2  - ฐานขอมูลนักศึกษา ตรี โท และเอก 
-เว็บไซตสํานักทะเบียน (http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php) 
-งานวิจัยตีพิมพ ป.โท และป.เอก (http://www.kmitl.ac.th/research/) 

9.1-6/3 องคประกอบท่ี 3 
- ขอมูลฝกงานตางประเทศนักศึกษา (ftp://161.246.95.184/)  
- กิจกรรมนักศึกษา 

(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=51&Itemid=93&lang=th) 

9.1-6/4 องคประกอบท่ี 4 ขอมูลงานวิจัยวิทยาลัยฯ 
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=70&Itemid=116&lang=th) 

9.1-6/5 องคประกอบท่ี 5 จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=85&Itemid=1271) 

9.1-6/6 องคประกอบท่ี 6 ขอมูลจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=71&Itemid=1131) 

9.1-6/7 องคประกอบท่ี 7 ฐานขอมูลองคความรู (KM)  
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=50&Itemid=80) 

9.1-6/8 องคประกอบท่ี 8 ขอมูลงานการเงิน (บัญชี 3 มิติ)  (http://financial.kmitl.ac.th/) 

http://www.amc.kmitl.ac.th/
http://161.246.34.137/plandiv/index/index.php
http://161.246.34.137/plandiv/index/index.php
http://161.246.34.137/plandiv/index/index.php
http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
http://www.kmitl.ac.th/research/
ftp://161.246.95.184/
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93&lang=th
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93&lang=th
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=116&lang=th
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=116&lang=th
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=127
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=127
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=113
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=113
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=113
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=113
http://financial.kmitl.ac.th/
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9.1-6/9 องคประกอบท่ี 9 ฐานขอมูล CHE QA ONLINE  (http://www.cheqa.kmitl.ac.th/CHEQA/) 
9.1-7/1 สงนักศึกษาเขารวมอบรมการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา  
9.1-7/2 เอกสารการเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเสริมสรางเครือขายดานประกัน

คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหวางสถาบัน ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันท่ี 
29-30 พฤาภาคม 2557 

9.1-7/3 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสถาบัน 
9.1-7/4 การประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
9.1-8/1 โครงการดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
9.1-8/2 รายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมภาพกิจกรรม 
9.1-8/3 ผลประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8/4 1หนังสือขอเชิญเขารวมกิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อผูเขารวม

และภาพกิจกรรม 
9.1-8/5 1บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ MoU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.kmitl.ac.th/CHEQA/
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1.1  : ระดับคะแนนเฉล่ียการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  3.90     :   4  คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ระดับ 4  :  4 คะแนน   
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  3.76     :   4 คะแนน   บรรลุเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีให
การศึกษา และวิจัย เพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม 
จริยธรรม และดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน ท่ีเปนเปาหมายรวมกันวา “ เปนสถาบันทาง
การศึกษาชั้นนําท่ีมุงวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางนวัตกรรมและองคความรูดวยภูมิปญญา
และศิลปะวิทยาการในการการพัฒนาชาติสูสังคม”  และสภาสถาบัน เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕ วันท่ี 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้ “ซ่ือสัตย ใฝรู สูงาน”  

• อัตลักษณ  หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

- ซ่ือสัตย หมายถึง  ประพฤติตรงตอตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ รวมท้ังตรงตอเวลาและ
หนาท่ี 

- ใฝรู หมายถึง การแสวงหาความรู  คิดสรางสรรคและนําความรูไปใช เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังท่ีเปนความรูท่ัวไป และความรูดานวิชาชีพ 

- สูงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีดวยความมุงม่ัน ตั้งใจ มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน และมีจิตอาสา เพ่ือใหงานบรรลุผลตามเปาหมาย 

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา
เก่ียวกับการบริหารจัดการใหเกิดอัตลักษณและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับบุคลิกภาพของบัณฑิตท่ี
สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของสถาบัน  
 

ลําดับ ผลสํารวจความคิดเห็น คาคะแนน 
1 ผลสํารวจของบุคลากร  3.54 
2 ผลสํารวจของนักศึกษา 3.76 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผลประเมิน  
อยูระหวาง  
0.00-1.50 

ผลประเมิน  
อยูระหวาง  
1.51-2.50 

ผลประเมิน  
อยูระหวาง  
2.51-3.50 

ผลประเมิน  
อยูระหวาง  
3.51-4.50 

ผลประเมิน  
อยูระหวาง  
4.51-5.00 
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3 ผลสํารวจของผูใชบัณฑิต 3.99 
 คาคะแนนเฉล่ีย 3.76 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
9.1.1-1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 3/2555 วันพุธท่ี 

28 มีนาคม 2555 เรื่อง การทบทวนอัตลักษณของสถาบัน 
9.1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันท่ี

สงผลตออัตลักษณ 
9.1.1-3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของสถาบัน (การปฏิบัติงานของสถาบันท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณ ) 
9.1.1-4 ผลการสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต  ปการศึกษา 2555 
 
 
ฉ) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดท้ัง 9 

องคประกอบ) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด 

คาเฉลี่ย 3.64 3.64 คะแนน 
 

 
หมายเหตุ  1. เกณฑการใหคะแนน :  ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยตนสังกัด 
              2. ขอมูลประกอบการพิจารณา คือ คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด 
 3. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวท่ี
กําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน 
 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 (ผลการประเมินปการศึกษา 2555 ) 
1. คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามองคประกอบ   
    1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ คาเฉลี่ย 5 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2556 (ผลการประเมินปการศึกษา 2555 ) 
แผนการดําเนินการ 
    1.2 การเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.08 
    1.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.00 
    1.4 การวิจัย คาเฉลี่ย 3.54 
    1.5 การบริการวิชาการแกสังคม คาเฉลี่ย 2.00 
    1.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเฉลี่ย 3.00 
    1.7 การบริหารและการจัดการ คาเฉลี่ย 3.64 
    1.8 การเงินและงบประมาณ คาเฉลี่ย 5.00 
    1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.00 
2. คะแนนเฉลี่ยท้ัง 9 ประกอบ (ขอ 1.1 – 
1.9) 

คาเฉลี่ย 3.64 

 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
2. รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2555  

  3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 255 5 
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สวนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมิน 
และทิศทางการพัฒนา 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปการศึกษา 2556 
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ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  กลุม ค1 สถาบันท่ีเนนบัณฑิตศึกษา 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน* 
 

บรรลุเปาหมาย  
( = บรรล ุ
 = ไมบรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 8 ขอ 8   5 
คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 1 

    5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 4 ขอ 2   2 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละ 45 
15 x 100 60.00x5 

100 
 5 

25 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 25 
8x100 32.00x5 

30 
 5 

25 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 7 ขอ 5   4 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 6 ขอ 6   4 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 6 ขอ 5   3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 6 ขอ 6   5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 4 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 1 (สมศ.) รอยละ 75 102/117 87.18  4.36 
ตัวบงช้ีท่ี 2 (สมศ.) 3.51 ขึ้นไป 209.55/54 3.88  3.88 
ตัวบงช้ีท่ี 3 (สมศ.) รอยละ 20 33.75/148 22.80  4.56 
ตัวบงช้ีท่ี 4 (สมศ.) รอยละ 40 5.25/8 65.63  5 

ตัวบงช้ีท่ี 14 (สมศ.) 
คาดัชนี

คุณภาพ 4.21 
128/25 5.12  4.27 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 2 

    4.24 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 7 ขอ 5   3 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 6 ขอ 6   5 
คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 3 

    4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ 7   5 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 6 ขอ 5   4 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 180,000 บาท 
11,609058.00 

464,362.32  5 
25 

ตัวบงช้ีท่ี 5 (สมศ.) รอยละ 18 6.50/25 26.00  5 
ตัวบงช้ีท่ี 6 (สมศ.) รอยละ 18 4/25 16.00  4 
ตัวบงช้ีท่ี 7 (สมศ.) รอยละ 8 0.50/25 2.00  1 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน* 
 

บรรลุเปาหมาย  
( = บรรล ุ
 = ไมบรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 4 

    4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 8 (สมศ.) รอยละ 25 2/5 40.00  5 
ตัวบงช้ีท่ี 9 (สมศ.) 4 คะแนน 2   2 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 5 

    4.25 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 5 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 10 (สมศ.) 4 คะแนน 4   4 
ตัวบงช้ีท่ี 11 (สมศ.) 4 คะแนน 5   5 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 6 

    4.67 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 7 ขอ 7   5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 4 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 5 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 6 ขอ 6   5 
ตัวบงช้ีท่ี 12 (สมศ.) 4 คะแนน    สถาบันเปนผูประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี 13 (สมศ.) 4 คะแนน 4.20/1 4.20  4.20 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 7 

    4.84 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 7 ขอ 7   5 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 8 

    5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 8 ขอ 7   4 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 9 

    4.00 

รวม 9 องคประกอบ 
ตัวบงชี้ สมศ.

ท่ี 15 
นําคะแนนท่ีไดจากคาเฉลี่ยคะแนน 23 ตัวบงชี้ของ 
สกอ. มาบันทึก 

4.52 

รวม 37 ตัวบงชี้  
รวม 9 องคประกอบ (23 ตัวบงชี้) และตัวบงชี้  
สมศ. 14 ตัวบงชี้ 

4.34 

 
* ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีน้ันๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ 
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  กลุม ค1 สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
      0.00-1.50   การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
      1.51-2.50  การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับ
พอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดี
มาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
ไมนําตัวบงช้ี สมศ.
ท่ี 16-17  มา
คํานวณ 

องคประกอบท่ี 2 4.67 3.50 4.51 4.24 การดําเนินงานระดับด ี   
องคประกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
องคประกอบท่ี 4 5.00 4.50 3.33 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   

องคประกอบท่ี 5 - 5.00 3.50 4.25 การดําเนินงานระดับด ี
ไมนําตัวบงช้ี สมศ.
ท่ี 18  มาคํานวณ 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก   
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.20 4.84 การดําเนินงานระดับดีมาก   
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องคประกอบท่ี 9 - 4.00 4.52 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
ไมนําตัวบงช้ี สมศ.
ท่ี 15 มาคํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงช้ี 
ของทุก
องคประกอบ 

4.75 4.44 4.09 4.34 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี
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ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน  กลุม ค1 สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
     0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.56 4.56   
ตัวบงช้ี 2.8   5.00 5.00   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 1 

      

มาตรฐานท่ี 2       
มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.71 4.20 4.65   
ตัวบงช้ี 1.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 2.4  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 7.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.3  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.4  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 8.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 9.1  4.00  4.00   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 2 ก 

      

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.75 4.22 4.05 4.29   
ตัวบงช้ี 2.1  2.00  2.00   
ตัวบงช้ี 2.2 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 2.3 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 2.5 4.00   4.00   
ตัวบงช้ี 2.6  3.00  3.00   
ตัวบงช้ี 2.7  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 3.1  3.00  3.00   
ตัวบงช้ี 3.2  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 4.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 4.3 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 5.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 5.2  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 6.1  5.00  5.00   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 2 ข 

      

 
 
 
 
 



128 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
     0.00-1.50   การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 3.33 3.80   
ตัวบงช้ี 4.2  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 7.2  5.00  5.00   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 3 

      

เฉลี่ยรวม 
ทุกตัวบงชี้ 
ของทุก
มาตรฐาน 

4.75 4.44 4.09 4.34   

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี
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ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน  กลุม ค1 สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

- 4.33 4.26 4.29 
  

ตัวบงช้ี 2.6  3.00  3.00   
ตัวบงช้ี 2.7  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 2.8   5.00 5.00   
ตัวบงช้ี 3.1  3.00  3.00   
ตัวบงช้ี 3.2  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 5.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 5.2  5.00  5.00   
คาคะแนนเฉลี่ย ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 

    
  

ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.44 4.40 4.40   

ตัวบงช้ี 1.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 2.1  2.00  2.00   
ตัวบงช้ี 2.4  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 2.5 4.00   4.00   
ตัวบงช้ี 4.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 6.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.3  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.4  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 9.1  4.00  4.00   
คาคะแนนเฉลี่ย 
ดานกระบวนการภายใน 

    
  

ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00   
ตัวบงช้ี 4.3 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 8.1  5.00  5.00   
คาคะแนนเฉลี่ย 
ดานการเงิน 
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มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

5.00 4.50 3.57 4.16 
  

ตัวบงช้ี 2.2 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 2.3 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 4.2  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 7.2  5.00  5.00   
คาคะแนนเฉลี่ย  
ดานบุคลากรการเรียนรู 
และนวัตกรรม 

    
  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกมุมมอง 

4.75 4.44 4.09 4.34 
  

ผลการประเมิน การ
ดําเนิน 
งาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนิน 
งาน

ระดับด ี

การ
ดําเนิน
งาน

ระดับ
ดี 

การ
ดําเนิน
งาน

ระดับ
ดี 
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน  กลุม ค1 สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพ 
และความพรอมในการจัด 
การศึกษา 

    
  

(1) ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00   
ตัวบงช้ี 2.5 4.00   4.00   
(2) ดานวิชาการ 5.00 3.00 4.27 3.88   
ตัวบงช้ี 2.1  2.00  2.00   
ตัวบงช้ี 2.2 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 2.3 5.00   5.00   
ตัวบงช้ี 2.4  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 2.6  3.00  3.00   
(3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00   
ตัวบงช้ี 8.1  5.00  5.00   
(4) ดานการบริหารจัดการ - 4.83 4.20 4.74   

ตัวบงช้ี 1.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.2  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.3  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 7.4  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 9.1  4.00  4.00   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ 
มาตรฐานท่ี 1 

4.67 4.30 4.24 4.36 
  

2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.33 4.56 4.47   
ตัวบงช้ี 2.7  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 2.8   5.00 5.00   
ตัวบงช้ี 3.1  3.00  3.00   
ตัวบงช้ี 3.2  5.00  5.00   
(2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 3.33 4.00   
ตัวบงช้ี 4.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 4.2  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 4.3 5.00   5.00   



132 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

      1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
      2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
      3.51-4.50   การดําเนินงานระดับด ี
      4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- 5.00 4.50 4.67   

ตัวบงช้ี 5.1  5.00  5.00   
ตัวบงช้ี 5.2  5.00  5.00   
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67   

ตัวบงช้ี 6.1  5.00  5.00   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.63 4.07 4.32   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

4.75 4.44 4.09 4.34   

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนิน 
งาน

ระดับดี
มาก 

การ
ดําเนิน 
งาน

ระดับด ี

การ
ดําเนิน
งาน

ระดับ
ดี 

การ
ดําเนิน
งาน

ระดับ
ดี 
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จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
 
องคประกอบท่ี 2    การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนน
การวิจัยจํานวนนักศึกษานอยกวารอยละ 30 

1. ควรทบทวนหลักสูตรและการเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม 

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังทําหนาท่ีใน
การควบคุมกํากับการดําเนินงานบริหารหลักสูตรไม
ครบถวน 

2. วิทยาลัยฯ ควรสรางความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) และควรมีการ
ประชุมของคณะกรรมการฯเพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบ 
ตลอดจนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู 

3. ขาดแผนการพัฒนาคณาจารยดานวิชาการเทคนิคการ
สอนและการวัดผล และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนตามเกณฑ สกอ. 

3. จัดทําแผนพัฒนาฯอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมท้ังมีการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4. ขาดระบบและกลไกการสนับสนุนการประยุกตใช
ผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. ควรวางแผนสนับสนุนการประยุกตใชผลงาน
จากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5. ขาดความหลากหลายในแหลงประชุมวิชาการหรือ
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ 

5. ควรเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการหรือวารสารระดับชาติ ภายนอกสถาบัน 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ขาดการนําผลการประเมินการใหบริการมา
พัฒนาในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา 

1. ควรนําผลการประเมินการใหบริการมา
จัดทําแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาท่ี
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของท่ีชัดเจน 

2. ขาดการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
คุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน 

2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษามีการสรางเครือขายคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

 
 
องคประกอบท่ี 4    การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีงบวิจัยจากแหลงภายนอกสูง และเม่ือรวมกับแหลง

ทุนภายในสถาบันไดเปนจํานวน 322,419.05/คน 
1. ควรใหอาจารยรุนใหมเขานวมงานวิจัยกับ
อาจารยท่ีมีประสบการณในการทํางานวิจัย 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน
ภายนอกมีจํานวนนอย (1 ผลงาน) 

1. ควรมีระบบและกลไกการสรางผลงานวิจัยท่ีเกิด
ประโยชนตอชุมชนภายนอกและมีการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกท่ีชัดเจน 

2. ขาดตํารา หนังสือของอาจารย 2. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมคณาจารยโดยนําผลงาน
วิชาการจากงานวิจัย มาเขียนเปนหนังสือหรือ
ตําราเรียน เพ่ือเปนสื่อในการเรียนการสอน 

 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ขาดความเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. วิทยาลัยฯควรจัดใหมีการอบรมเรื่องบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหกับอาจารย 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

2. ขาดการนําผลกระทบการใหบริการทางวิชาการไป
พัฒนาใหเปนระบบ 

2. ควรนําประโยชนหรือผลกระทบจากการ
ใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาใหเปนระบบและ
กลไกท่ีชัดเจน 

3. ขาดการนําความรูและประสบการจากการใหบริการมา
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาบูรณาการกับท้ังการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
องคประกอบท่ี 6    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไมครบตามวงจรคุณภาพPDCA 

1. ควรดําเนินการใหครบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2. ยังไมมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 

2. สนับสนุนใหคณาจารยบูราณาการกับการเรียน
การสอน 

 
องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการยังขาด
องคประกอบท่ีครบถวนตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.
2551 

1. ควรแตงตั้งผูทรงวุฒิในคณะกรรมการสวนงาน
วิชาการตามขอบังคับของ สจล. พ.ศ.2551 

2. การจัดการความรูยังไมครบกระบวนการการเรียนรู 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวม
และจัดาเก็บความรูอยางเปนระบบ และนําไป
เผยแพรท่ีเปนลายลักษณอักษร 

3. การบริหารความเสี่ยงตามแผนท่ีกําหนด ไมไดชวยใน
การลดความเสี่ยงของวิทยาลัยอยางแทจริง 

3. ควรมีการวางแผนความเสี่ยงท่ีสามารถปญหา
การบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การรายงานผลการเงินยังไมมีการวิเคราะหสังเคราะห
เพ่ือใชในกรบริหารและการตัดสินใจ  

1. ควรมีการวิเคราะหการใชงบประมาณทุก ๆ 
หมวด ใหสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได
งาย 

 
 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงทํางานและ
สงผลใหการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธยัไมครบทุกตัวบงชี้ 

1. ควรมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธยังไมครบทุกตัวบงชี้ 
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ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 10 

 
สํานักงานคณบด ีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปการศึกษา 2556 
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2556 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1 แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป  
ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบาย  :  แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป หมายถึง แผนการทํางานของบุคคลหรือของงาน
หรือ ของกลุมงาน ตามภาระงานประจําท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากการถายทอด
จากแผนกลยุทธคณะ แผนปฏิบัติการประจําป คํารับรองปฏิบัติการประจําป การประกันคุณภาพการศึกษา 
หรืออ่ืนๆ  มีการกําหนดชวงเวลาทํางาน และผูรับผิดชอบ 
เกณฑคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ ( 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555 ………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………3………ขอ : ............2......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : .............3.....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ 
ของงาน หรือ ของกลุมงาน ครบทุกงาน 

  

2 มีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ลงสูรายบุคคล   
3 มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทิน

ปฏิบัติงาน ประจําป 
  

4 มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป   
5 มีการนําผลการประเมินตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือ

ปฏิทินปฏิบัติงานปตอไป 
  

การดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ ของงาน หรือ ของกลุมงาน 
ครบทุกงาน 

วิทยาลัยฯ ไดมีการมอบหมายงานใหบุคลากรอยางชัดเจน โดยกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป (10.1/1) 
 
 

องคประกอบท่ี  10   
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2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ลงสูรายบุคคล 
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือถายทอดแผนการปฏิบัติงาน (10.1/2) 

 
3. มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป 
 วิทยาลัยฯมีการติดตามผลการดําเนินงารตามแผนการปฏิบัติงาน โดยมีแบบฟอรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุนอยางชัดเจน (10.1/3) 
 
4. มีการประเมินแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป 
 วิทยาลัยฯ ไดมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
เรื่อง พิจารณาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (10.1/4) 
 
5. มีการนําผลการประเมินตามขอ 4 มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานปตอไป 
 วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ  
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
10.1/1 แผนการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
10.1/2 รายงานการประชุมสายสนับสนุนวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
10.1/3 แบบฟอรมการประเมินสายสนับสนุน 
10.1/4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงาน ประจําป ของบุคคล หรือ ของงาน หรือ ของกลุม
งาน ครบทุกงาน 

2. มีการชี้แจงทําความเขาใจแผนปฏิบัติงานใหกับหนวยงานยอยภายในสํานักงานคณบดี 
3. มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจําปวาเปนไปตามแผนหรือไม  และควรมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 10.2 : การพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ  
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหไดมาของข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชนการ
ประชุม หรือจัดเวทีแสดงความคิดเห็น มีการกําหนดข้ันตอนหรือคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4……ขอ : ..........4.....….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………4……ขอ : ...........4.....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหไดมาของข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
2 มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน    
3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและการใหบริการของผู

ผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ของทุกงาน 
  

4 มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการไปปรับปรุงการ
ปฎิบัติงานและพัฒนาการบริการท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

  

5 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงอยางนอย 1 งาน   

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 

1. มีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหไดมาของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ผูบริหารวิทยาลัยฯ ไดมีการมอบหมายงานใหบุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน (10.2/1) 

 
2. มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (10.2/2) 
 
3.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและการใหบริการของผูผูรับบริการไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ของทุกงาน 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินการปฏิบัติของแตละงานโดยการใหผูรับบริการ (คณาจารย) เปนผูประเมิน 
(10.2/3) 
 
4.  มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานและการใหบริการไปปรับปรุงการปฎิบัติงานและพัฒนาการบริการท่ี
สนองความตองการของผูรับบริการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
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 ผูบริหารวิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินแจงใหบุคากรสายสนับสนุนรับทราบผลการประมิน และให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบ 
 
5.  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงอยางนอย 1 งาน 
 วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ  
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
10.2/1 แผนการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิทยาลัยการบริหรและจัดการ 
10.2/2 คูมือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
10.2/3 แบบฟอรมการประเมินสายสนับสนุน โดยคณาจารยท่ีรับบริการ 
10.2/4 ผลการประเมินสายสนับสนุน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.3  รอยละของความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งหรือสื่อท่ีใชอธิบายถึงทิศทาง  แนวทาง ข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงาน  วิธีการทํางาน  
flow chart, job description  เปนตน โดยเนื้อหาของคูมือการปฏิบัติงาน เปนการกําหนด แนวทาง ข้ันตอน 
หรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

งานในสวนสนับสนุนวิชาการ ไดแก 1.งานบริหารงานท่ัวไป 2. งานพัสดุ 3.งานการเงินและบัญชี  
4.งานแผนงาน 5.งานบริหารทรัพยากรบุคคล 6.งานบริหารการวิจัย 7.งานบริการวิชาการแกสังคม 8.งาน
กิจการนักศึกษา 9.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.งานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู 11.งานบริหาร
วิชาการและบัณฑิตศึกษา 12.งานบริการการเรียนการสอน 13.งานอาคารสถานท่ี 14.งานบํารุงรักษาและ
ยานพาหนะ 15.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555 รอยละ………-……… : ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556 รอยละ……60……  : .......3..….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  รอยละ…20… : ........1......….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

  สูตร    จํานวนงานท่ีจัดทําคูมือการปฏิบัติงานครบถวน  X 100 
                            จํานวนงานท้ังหมด  
 
      2x100 =  16.67 % (รอยละ 16.67 ได 1 คะแนน) 
                 12    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
นอยกวารอยละ 55 รอยละ 55 – นอย

กวารอยละ 60  
รอยละ 60 – นอย
กวารอยละ 65  

รอยละ 65 – นอย
กวารอยละ 70  

รอยละ 70 ข้ึนไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 10.4 : สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี  
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : นอกเหนือจากการปฏิบัติงานสํานักงานควรจัดพ้ืนท่ีในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีเอ้ือตอการทํางาน และสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2555  ………-………ขอ : .........-.........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4……ขอ : .............4..….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………4……ขอ : .............4..….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีพอเพียงและเหมาะสมในการทํางาน   
2 มีอุปกรณสํานักงานท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร, 

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
  

3 มีการตกแตง บํารุงรักษาสถานท่ีภายในใหมีความเปนระเบียบ,สะอาด และ
ปลอดภัย 

  

4 มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานในขอ 1 -3    
5 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 

1. มีพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีพอเพียงและเหมาะสมในการทํางาน 
วิทยาลัยมีพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีพอเพียงและเหมาะสมในการทํางานในอยูในระดับท่ีนอย เทียบเปน

รอยละเทากับ 52.00 เทียบเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.6 (10.4/1) 
 
2. มีอุปกรณสํานักงานท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร, จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต  

วิทยาลัยมีอุปกรณสํานักงานท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีมาก เทียบเปนรอยละเทากับ 
72.00 เทียบเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.6 (10.4/2) 
 
3. มีการตกแตง บํารุงรักษาสถานท่ีภายในใหมีความเปนระเบียบ,สะอาด และปลอดภัย 

วิทยาลัยฯมีการตกแตง บํารุงรักษาสถานท่ีใหมีความเปนระเบียบ, สะอาด และความปลอดภัยอยูใน
ระดับปานกลาง เทียบเปนรอยละ 68.00 คาเฉลี่ย 3.4 (10.4/3) 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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4. มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานในขอ 1 -3  
วิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานในขอ 1-3  (10.4/4) 

 
5.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 วิทยาลัยฯ ยังไมมีการดําเนินการ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
10.4/1 ภาพโถงชั้น 4 สํานักบริการคอมพิวเตอร 
10.4/2 ภาพของอุปกรณการปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอร 
10.4/3 ภาพการตกแตง และการรักษาความปลอดภัย 
10.4/4 ผลการประเมินามพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.5: การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู (สกอ.)  
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรูฯ  ดังนั้นสํานัก งานคณบดี จึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสํานักแหงการเรียนรู 
โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสํานักงานคณบดีซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในสํานักงานคณบดีสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ัง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีประกอบดวยการระบุความรูการคัดเลือกการ
รวบรวมการจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสํานักการ       
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสํานักการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสํานักงานคณบดีใหดียิ่งข้ึน 
เกณฑการประเมิน    

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57) 

ผลการประเมินปการศึกษา 2555   ………-………ขอ : ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556  ………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  ของ
สํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน 
  

  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตาม   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 

  

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  1 ท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  ของสํานักงานคณบดี อยางนอย 2 งาน 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกําหนดประเด็นและเปาหมายของการจัดการการความรู ภายใตโครงการสกัด
ความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (10.5/1) 
 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  
1  
 วิทยาลัยฯ มีการตั้งกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนโดยการกําหนดประเด็น
ความรู เปน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เทคโนโลยีเพ่ือการประหนัดพลังงาน 2. แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือมุงสู 
AEC (10.5/2) 
 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เพ่ือใหสายวิชาการ
และสายสนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณตรง เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (10.5/3) 
 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง 
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  
(explicit knowledge)  

วิทยาลัยไดเผยแพรภาพกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน www.amc.kmitl.ac.th (10.5/4) 
 
5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

http://www.amc.kmitl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 145 

 

รายการเอกสารหลักฐาน  

10.5/1 แผนโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
10.5/2 วัตถุประสงคโครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

10.5/3 โครงการสกัดความรูของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

10.5/4 ภาพกิจกรรมโครงการ และเว็บ www.amc.kmitl.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amc.kmitl.ac.th/


146 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2556 

 

 
จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1 แผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป     

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  1.  
2.  2.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แผนการดําเนินงานยังไมชัดเจน 1. ควรกําหนดแผนในระยะยาวใหชัดเจน 
2.  2.  
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2 การพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ     

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณ 1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใหบริการ 
2.  2. 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีบุคลากรจํากัดใหบริการไมท่ัวถึง 1. สถาบันฯจัดสรรอัตราสายสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 
2. 2. 
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.3 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน      

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.   1 
2.  2. 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
2. 2. 
 
ตัวบงช้ีท่ี 10.4 สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสํานักงานคณบดี     

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ขยายพ้ืนท่ีในการใหบริการผูมาติดตอ 1.สถาบันฯจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ 
2.  2. 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
2. 2. 
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ตัวบงช้ีท่ี 10.5 การพัฒนาสํานักงานคณบดีสูองคกรเรียนรู      
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัด KM ในสวนของสายสนับสนุน 1. ควรเสริมดานการปฏิบัติเชิงทักษะ 
2.  2. 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัด KM มากกวาปละ 1 ครั้ง 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ 
2. 2. 
 
 
ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน* 
 

บรรลุเปาเหมาย  
( = บรรล ุ
 = ไมบรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1 4    4 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2 4    4 
ตัวบงช้ีท่ี 10.3 รอยละ60 2/10*100 20  1 
ตัวบงช้ีท่ี 10.4 4    4 
ตัวบงช้ีท่ี 10.5 4    4 
คะแนนเฉลี่ยรวม     3.40 

 
* ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีน้ันๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ ระบุเปนสัดสวน หรือ
ระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ 
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ภาคผนวก ก 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

29401 2556 01600 01589 1 จํานวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด - 
29401 2556 01600 01589 2 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 3 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 4 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29401 2556 01600 01589 5 - -ระดบัปรญิญาโททีม่เีฉพาะแผน ก - 

29401 2556 01600 01589 6 - -ระดบัปรญิญาโททีม่เีฉพาะแผน ข - 

29401 2556 01600 01589 7 

- -ระดบัปรญิญาโท ทีม่ทีัง้
แผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสารหลกัสตูร
ฉบบัเดยีวกนั - 

29401 2556 01600 01589 8 
จํานวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก ทีม่ี
นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในแผน ก - 

29401 2556 01600 01589 9 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29401 2556 01600 01589 10 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 587 
จํานวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ทีม่ี
นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน - 

29401 2556 01600 01589 25 
จํานวนศนูยจั์ดการศกึษานอกสถานทีต่ัง้
ทัง้หมด - 

29401 2556 01600 01589 26 
จํานวนหลกัสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอนนอก
สถานทีต่ัง้ - 

29401 2556 01600 01589 27 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 28 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 29 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 30 - -ระดบัปรญิญาโท - 
29401 2556 01600 01589 31 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 32 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 33 

จํานวนหลกัสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอนนอก
สถานทีต่ัง้  และแจง้ใหค้ณะกรรมการการ
อดุมศกึษาทราบ - 

29401 2556 01600 01589 34 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 35 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 36 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 37 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 38 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 39 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 40 
จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF - 

29401 2556 01600 01589 41 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 42 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 43 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 44 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 45 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29401 2556 01600 01589 46 - -ระดบัปรญิญาเอก 

- 
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29401 2556 01600 01589 47 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF และมกีารประเมนิผลตามตวับง่ชี้
ผลการดําเนนิงานฯ ครบถว้น - 

29401 2556 01600 01589 48 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 49 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 50 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 51 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 52 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 53 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 11 จํานวนหลกัสตูรวชิาชพีทีเ่ปิดสอนทัง้หมด - 
29401 2556 01600 01589 12 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 13 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 14 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 15 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 16 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 17 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 18 

จํานวนหลกัสตูรวชิาชพีทีเ่ปิดสอนและไดรั้บ
การรับรองหลกัสตูรจากองคก์รวชิาชพี
ทัง้หมด - 

29401 2556 01600 01589 19 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 20 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 21 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 22 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 23 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 24 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 61 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทียั่งไมไ่ดรั้บอนุมัติ
ตามกรอบ TQF แตเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.
2548 ครบถว้น - 

29401 2556 01600 01589 62 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 63 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 64 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 65 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 66 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 67 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 54 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF ทีม่ผีลการประเมนิตามตวับง่ชีผ้ล
การดําเนนิงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้
แรก และอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของตวับง่ชีท้ี่
กําหนดในแตล่ะปี) - 

29401 2556 01600 01589 55 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 56 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 57 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 58 - -ระดบัปรญิญาโท - 
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29401 2556 01600 01589 59 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 60 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 695 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF ทีม่ผีลการประเมนิตามตวับง่ชีผ้ล
การดําเนนิงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิครบ
ทกุตวับง่ชี ้ 7 

29401 2556 01600 01589 696 - -ระดบัอนุปรญิญา 0 
29401 2556 01600 01589 697 - -ระดบัปรญิญาตรี 3 
29401 2556 01600 01589 698 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 
29401 2556 01600 01589 699 - -ระดบัปรญิญาโท 3 
29401 2556 01600 01589 700 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 
29401 2556 01600 01589 701 - -ระดบัปรญิญาเอก 1 

29401 2556 01600 01589 68 

จํานวนหลกัสตูรสาขาวชิาชพีทีม่คีวามร่วมมอื
ในการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูรกบัภาครัฐ
หรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของ
หลกัสตูร - 

29401 2556 01600 01589 69 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 70 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 71 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 72 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29401 2556 01600 01589 73 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29401 2556 01600 01589 74 - -ระดบัปรญิญาเอก  - 

29401 2556 01600 01589 75 
จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา 458 

29401 2556 01600 01589 76 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
อนุปรญิญา - 

29401 2556 01600 01589 77 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาตร ี - 

29401 2556 01600 01589 78 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.
บณัฑติ - 

29401 2556 01600 01589 79 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาโท 458 

29401 2556 01600 01589 80 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาโท  (แผน ก) 250 

29401 2556 01600 01589 81 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาโท(แผน ข) 208 

29401 2556 01600 01589 82 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.
บณัฑติขัน้สงู - 

29401 2556 01600 01589 83 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาเอก  - 

29401 2556 01600 01589 102 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ - 
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29401 2556 01600 01589 599 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่  0 

29401 2556 01600 01589 600 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 10 

29401 2556 01600 01589 601 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่  15 

29401 2556 01600 01589 597 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีณุวฒุปิรญิญา
เอกปีการศกึษาทีผ่า่นมา (กรณีทีเ่ลอืกใช ้
เกณฑป์ระเมนิเป็นคา่การเพิม่ขึน้ของรอ้ยละ
ฯ)  51.111 

29401 2556 01600 01589 107 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหน่ง
อาจารย ์ 8 

29401 2556 01600 01589 108 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่งทาง
วชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอืเทยีบเทา่ 0 

29401 2556 01600 01589 109 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่งทาง
วชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 2 

29401 2556 01600 01589 110 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่งทาง
วชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 6 

29401 2556 01600 01589 111 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์  9 

29401 2556 01600 01589 112 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29401 2556 01600 01589 113 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29401 2556 01600 01589 114 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 5 

29401 2556 01600 01589 115 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 8 

29401 2556 01600 01589 116 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29401 2556 01600 01589 117 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29401 2556 01600 01589 118 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29401 2556 01600 01589 119 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 0 

29401 2556 01600 01589 120 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 

0 
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29401 2556 01600 01589 121 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29401 2556 01600 01589 122 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29401 2556 01600 01589 595 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีดํ่ารงตําแหน่ง
ทางวชิาการของปีทีผ่า่นมา (กรณีทีเ่ลอืกใช ้
เกณฑป์ระเมนิเป็นคา่การเพิม่ขึน้ของรอ้ยละ
ฯ) 35.556 

29401 2556 01600 01589 123 
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ (FTES) รวมทกุหลกัสตูร 1,297.57 

29401 2556 01600 01589 124 - -ระดบัอนุปรญิญา 0 
29401 2556 01600 01589 125 - -ระดบัปรญิญาตรี 875.278 
29401 2556 01600 01589 126 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 
29401 2556 01600 01589 127 - -ระดบัปรญิญาโท 312.875 

29401 2556 01600 01589 128 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 
29401 2556 01600 01589 129 - -ระดบัปรญิญาเอก 109.417 

29401 2556 01600 01589 130 
จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจั่ดบรกิารให ้
นักศกึษา 70 

29401 2556 01600 01589 131 

จํานวน Notebook และ Mobile Device ตา่ง
ๆ ของนักศกึษาทีม่กีารลงทะเบยีนการใช  ้Wi-
Fi กบัสถาบนั 466 

29401 2556 01600 01589 132 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ
และแหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ ผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการใชง้านแก่
นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.63 

29401 2556 01600 01589 133 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารดา้น
กายภาพทีเ่หมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนา
นักศกึษา อาท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อปุ
กรณ์การศกึษา และจดุเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต
ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเต็ม 5) 3.63 

29401 2556 01600 01589 134 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิารสิง่
อํานวยความสะดวกทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  อาท ิงาน
ทะเบยีนนักศกึษาผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์ การบรกิารอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารดา้น
อาหารและสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.56 

29401 2556 01600 01589 135 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบรเิวณ
โดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสยี การจัดการขยะ รวมทัง้มรีะบบและ
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภีัยในบรเิวณอาคาร
ตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (จากคะแนนเต็ม 5) 3.59 

29401 2556 01600 01589 84 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ1) 131 

29401 2556 01600 01589 86 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทํา
หลงัสาํเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบ
อาชพีอสิระ) 

91 
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29401 2556 01600 01589 87 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีป่ระกอบ
อาชพีอสิระ 11 

29401 2556 01600 01589 88 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่ ี
งานทํากอ่นเขา้ศกึษา 5 

29401 2556 01600 01589 681 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีม่กีจิการของ
ตนเองทีม่รีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 11 

29401 2556 01600 01589 89 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาตอ่
ระดบับณัฑติศกึษา 7 

29401 2556 01600 01589 682 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอ่ปุสมบท  0 

29401 2556 01600 01589 683 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเ่กณฑท์หาร 0 

29401 2556 01600 01589 90 

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทําหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลีย่) 15,330.93 

29401 2556 01600 01589 669 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) - 

29401 2556 01600 01589 670 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) - 

29401 2556 01600 01589 671 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) - 

29401 2556 01600 01589 93 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29401 2556 01600 01589 94 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรตีาม
กรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 95 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 96 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29401 2556 01600 01589 97 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 98 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 99 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29401 2556 01600 01589 100 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 
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29401 2556 01600 01589 101 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 691 
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
บณัฑติ ตามกรอบ TQF 4.06 

29401 2556 01600 01589 692 
จํานวนบณัฑติทีไ่ดรั้บการประเมนิ ตาม
กรอบ TQF ทัง้หมด 47 

29401 2556 01600 01589 602 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติระดบัปรญิญา
ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 165 

จํานวนรวมของบทความวจัิยทีเ่ป็นผลจาก
วทิยานพินธ ์หรอืบทความจากสารนพินธ์ หรอื
บทความจากศลิปนพินธ์ [ผลงานของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท ทีผ่า่นการ
กลัน่กรอง (peer review) โดยมี
บคุคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการ
พจิารณาดว้ย] - 

29401 2556 01600 01589 672 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีม่กีารตพีมิพ์
เผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึง่  - 

29401 2556 01600 01589 166 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(proceedings) - 

29401 2556 01600 01589 167 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ(proceedings) หรอืมกีารตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบัชาติ - 

29401 2556 01600 01589 170 
- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ - 

29401 2556 01600 01589 175 

จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิป
นพินธท์ีเ่ผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท) - 

29401 2556 01600 01589 176 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั - 

29401 2556 01600 01589 177 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต  ิ - 

29401 2556 01600 01589 178 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

29401 2556 01600 01589 179 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

29401 2556 01600 01589 180 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
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29401 2556 01600 01589 91 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) - 

29401 2556 01600 01589 181 

จํานวนรวมของบทความวจัิยจาก
วทิยานพินธ ์ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ (ผลงานของ
ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก) - 

29401 2556 01600 01589 183 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต/ิ
ระดบันานาชาต ิหรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ทีป่รากฎในฐานขอ้มลู TCI (จํานวนบทความ
ทีนั่บในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมนั่บซํ้ากบัคา่นํา
หนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 184 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนั่บใน
คา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่
น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 185 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่
น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 186 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีม่ชี ือ่ปรากฎในฐานขอ้มลู
การจัดอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus (
จํานวนบทความทีนั่บในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้ง
ไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 588 

จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ี่
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก) - 

29401 2556 01600 01589 589 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั - 

29401 2556 01600 01589 590 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต  ิ - 

29401 2556 01600 01589 591 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

29401 2556 01600 01589 592 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

29401 2556 01600 01589 593 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ - 

29401 2556 01600 01589 92 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) - 

29401 2556 01600 01589 677 
(สบช.)จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษา
ภายในเวลาทีกํ่าหนดในหลกัสตูร - 
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29401 2556 01600 01589 678 
(สบช.)จํานวนนักศกึษารับเขา้ทัง้หมด (รหัส
เดยีวกนั) - 

29401 2556 01600 01589 679 
(สบช.)จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาทีส่อบผา่น
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี - 

29401 2556 01600 01589 680 
(สบช.)จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาทัง้หมดในปี
การศกึษาเดยีวกนั - 

29401 2556 01600 01589 702 
จํานวนรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดในปี
การศกึษานัน้ - 

29401 2556 01600 01589 703 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 704 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 705 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 706 - -ระดบัปรญิญาโท - 
29401 2556 01600 01589 707 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 708 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 709 

จํานวนรายวชิาทีม่กีารประเมนิความพงึใจของ
ผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภาพการจัดการเรยีนการสอน
ฯ - 

29401 2556 01600 01589 710 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 711 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 712 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 713 - -ระดบัปรญิญาโท - 
29401 2556 01600 01589 714 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 715 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 716 

จํานวนรายวชิาทีม่ผีลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภาพการจัดการ
เรยีนการสอนฯ ทีน่อ้ยกวา่ 3.51 - 

29401 2556 01600 01589 717 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
29401 2556 01600 01589 718 - -ระดบัปรญิญาตรี - 
29401 2556 01600 01589 719 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
29401 2556 01600 01589 720 - -ระดบัปรญิญาโท - 
29401 2556 01600 01589 721 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 
29401 2556 01600 01589 722 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29401 2556 01600 01589 684 

ผลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิารให ้
คําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช ้
ชวีติแกนั่กศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.68 

29401 2556 01600 01589 685 

ผลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.56 

29401 2556 01600 01589 686 

ผลการประเมนิคณุภาพของการจัดกจิกรรม
เพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพีแกนั่กศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.61 
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29401 2556 01600 01589 146 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที่
ไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพดา้นงานวจัิยหรอื
งานสรา้งสรรค ์ 25 

29401 2556 01600 01589 147 
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที่
ไดรั้บความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจัิย 25 

29401 2556 01600 01589 164 
จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่กีาร
ยืน่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร  0 

29401 2556 01600 01589 148 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั - 

29401 2556 01600 01589 149 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 150 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 151 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 152 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั - 

29401 2556 01600 01589 153 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 154 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 155 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 156 
จํานวนอาจารยป์ระจําทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บ
รวมผูล้าศกึษาตอ่) - 

29401 2556 01600 01589 157 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 158 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 159 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 160 
จํานวนนักวจัิยประจําทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บ
รวมผูล้าศกึษาตอ่) - 

29401 2556 01600 01589 161 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 162 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 163 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 612 จํานวนอาจารยป์ระจําทีล่าศกึษาตอ่ - 

29401 2556 01600 01589 613 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29401 2556 01600 01589 614 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  - 

29401 2556 01600 01589 615 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์  - 

29401 2556 01600 01589 616 จํานวนนักวจัิยประจําทีล่าศกึษาตอ่ - 

29401 2556 01600 01589 617 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  - 

29401 2556 01600 01589 618 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   - 

29401 2556 01600 01589 619 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 
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29401 2556 01600 01589 193 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต/ิ
ระดบันานาชาต ิหรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ทีป่รากฎในฐานขอ้มลู TCI (จํานวนบทความ
ทีนั่บในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บใน
คา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 626 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29401 2556 01600 01589 627 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 628 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 194 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนั่บใน
คา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่
น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 629 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 630 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 631 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 195 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่
น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 632 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 633 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 634 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 200 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีม่ชี ือ่ปรากฎในฐานขอ้มลู
การจัดอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus (
จํานวนบทความทีนั่บในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้ง
ไมซ้ํ่ากบัทีนั่บในคา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29401 2556 01600 01589 647 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 648 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 649 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 202 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั (ผลงานของ
อาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจํา) - 

29401 2556 01600 01589 653 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 654 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 655 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ 

- 
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29401 2556 01600 01589 203 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัชาต ิ(ผลงานของอาจารยป์ระจําและ
นักวจัิยประจํา) - 

29401 2556 01600 01589 656 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 657 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 658 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 204 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (ผลงาน
ของอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจํา) - 

29401 2556 01600 01589 659 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 660 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 661 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 205 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวจัิยประจํา) - 

29401 2556 01600 01589 662 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 663 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 664 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 206 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบันานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวจัิยประจํา) - 

29401 2556 01600 01589 665 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 

29401 2556 01600 01589 666 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29401 2556 01600 01589 667 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29401 2556 01600 01589 207 
จํานวนรวมของผลงานวจัิยทีนํ่าไปใช ้
ประโยชน์ 3 

29401 2556 01600 01589 208 
จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใช ้
ประโยชน์ - 

29401 2556 01600 01589 209 
จํานวนรวมของผลงานวชิาการทีไ่ดรั้บการ
รับรองคณุภาพ 2 

29401 2556 01600 01589 210 
- -บทความวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ 2 

29401 2556 01600 01589 211 
- -บทความวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต  ิ 0 

29401 2556 01600 01589 212 

- -ตําราหรอืหนังสอืทีม่กีารประเมนิผา่นตาม
เกณฑโ์ดยผูท้รงคณุวฒุทิีส่ถานศกึษา
กําหนด (ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ ของ
ชิน้งาน)  

0 
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29401 2556 01600 01589 213 

- -ตําราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทาง
วชิาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑก์าร
ขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอืตําราหรอื
หนังสอืทีม่คีณุภาพสงูมผีูท้รงคณุวฒุติรวจ
อา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทาง
วชิาการ (ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ ของ
ชิน้งาน) 0 

29401 2556 01600 01589 214 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการตาม
แผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 5 

29401 2556 01600 01589 215 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการเรยีนการ
สอน 1 

29401 2556 01600 01589 216 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการวจัิย 1 

29401 2556 01600 01589 594 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา ทัง้การเรยีนการสอน
และการวจัิย - 

29401 2556 01600 01589 693 

ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและ
นักศกึษาทีเ่กีย่วกบัประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่า่
กวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ - 

29401 2556 01600 01589 585 
คะแนนผลการประเมนิผลการดําเนนิงานของ
สภาสถาบนั (คะแนนเต็ม ๕)  - 

29401 2556 01600 01589 586 

คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดย
คณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแตง่ตัง้ (คะแนน
เต็ม ๕)  4.2 

29401 2556 01600 01589 16078 
ผลสาํรวจรวมของบคุลากร นักศกึษา และ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ - 

29401 2556 01600 01589 16149 
คะแนนเฉลีย่การประเมนิผลความคดิเห็น
เกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั 3.86 

29401 2556 01600 01589 16150 
ผลคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิที่
กําหนด - 

29401 2556 01600 01589 694 

ผลการประเมนิความเห็นของ
บคุลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 579 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29401 2556 01600 01589 580 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาตรทีีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 581 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29401 2556 01600 01589 582 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาโททีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 
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29401 2556 01600 01589 583 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29401 2556 01600 01589 584 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาเอกทีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 688 
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
บณัฑติทีม่คีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 3.76 

29401 2556 01600 01589 689 
จํานวนบณัฑติทีไ่ดรั้บการประเมนิคณุลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์ ทัง้หมด 3.99 

29401 2556 01600 01589 668 
คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติทีม่ี
คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 690 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรที่
เกีย่วกบัการดําเนนิการตามจดุเนน้ และ
จดุเดน่ หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ
สถานศกึษา (จากคะแนนเต็ม ๕) - 

29401 2556 01600 01589 222 
จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาตา่งประเทศ
ทัง้หมด - 

29401 2556 01600 01589 223 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเกาหลี - 

29401 2556 01600 01589 224 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเขมร - 

29401 2556 01600 01589 225 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาจนีกลาง  - 

29401 2556 01600 01589 226 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาญีปุ่่ น - 

29401 2556 01600 01589 227 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาทมฬิ - 

29401 2556 01600 01589 229 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาพมา่ - 

29401 2556 01600 01589 230 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาฟิลปิิโน - 

29401 2556 01600 01589 232 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษามาเลย์ - 

29401 2556 01600 01589 231 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษามลายู - 

29401 2556 01600 01589 233 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาลาว - 

29401 2556 01600 01589 234 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเวยีดนาม - 

29401 2556 01600 01589 235 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาองักฤษ - 

29401 2556 01600 01589 236 
- -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษา
อนิโดนเีซยี - 

29401 2556 01600 01589 237 
- -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ชใ้นกลุม่ประเทศอาเซยีนอืน่ๆ 

- 
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29401 2556 01600 01589 238 

จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้น
ภาษาตา่งประเทศทีกํ่าหนดทัง้หมด (ได ้
คะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 239 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาเกาหลี
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 240 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาเขมรที่
กําหนด(ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 241 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาจนี
กลางทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่
รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 242 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาญีปุ่่ น
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 243 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาทมฬิ
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 245 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาพมา่ที่
กําหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 246 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาฟิลปิิ
โนทีกํ่าหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่
รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 247 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษามาเลย์
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 248 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษามลายู
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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29401 2556 01600 01589 249 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาลาวที่
กําหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 250 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษา
เวยีดนามทีกํ่าหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่
กวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 251 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้น
ภาษาองักฤษทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบั
ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 252 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษา
อนิโดนเีซยีทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่
ตํา่กวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 253 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ชใ้นกลุม่ประเทศอาเซยีน
อืน่ๆ  (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29401 2556 01600 01589 608 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตย - 

29401 2556 01600 01589 609 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสง่เสรมิใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย - 

29401 2556 01600 01589 610 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสรา้งภมูคิุม้กนัภัย
จากยาเสพตดิทกุชนดิ - 
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