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คํานํา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เปนสวนหนึ่ง ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน โดย
การกําหนดพันธกิจของสวนงานวิชาการบรรจุอยูในแตละองคประกอบคุณภาพตั้ งแตองคประกอบท่ี 1-9 และ
ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด จํานวน 23 ตัวบงชี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกผูมีสวนเก่ียวของ และสังคม ใหม่ันใจไดวา
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถใหผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได 

รายงานกา รประเมินตนเองฉบับนี้ เปนเอกสารท่ีบุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได
ดําเนินการจัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2554 (1 มิถุนายน พ.ศ.2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
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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  สถาบันเทคโนโลยีพร ะจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่ องท้ังในดานอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย ทําใหบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจ ากภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี สาขาวิชาไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในดานการบริ หารและจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถผลิตนัก
บริหารท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ ในปจจุบัน     มีคณาจารยจํานวน 
23 คน  และบุคลากรท่ีสนับสนุนงานดานวิชาการจํานวน 10  คน เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปพุทธศักราช 2555 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รวมท้ังสิ้น  686 คน ปริญญาโท 397 คน และปริญญาเอก 86 คน 

 
2. ประเด็นท่ีตองพัฒนาเปนกรณีเรงดวน 

วิทยาลัยควรมีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555  ตามองคประกอบคุณภาพ โดยสรุป 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

สรุปตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ  
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี มาก   

(คะแนนเฉลี่ย 4.62 จาก 5)  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแยกตามประเภทไดผลดังนี้ 
 

เม่ือพิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ (ตาม สกอ .) ในการ
ประเมินครั้งนี้ พบวามีองคประกอบอยูในเกณฑดีมาก 5 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินกงา น เฉลี่ย 5 ) องคประกอบท่ี 6 (การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ย 4.67) องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ เฉลี่ย 4.65) องคประกอบท่ี 8 
(การเงิน เฉลี่ย 5)  และองคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เฉลี่ย 5)   องคประกอบท่ี
อยูในเกณฑดี 4 องคประกอบ คือ  องคประกอบท่ี 2 (การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 4.35) องคประกอบท่ี  3 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 4.50) องคประกอบท่ี 4 (การวิจัย เฉลี่ย 3.89)  องคประกอบท่ี 5 (การ
บริการทางวิชาการแกสังคม เฉลี่ย 4.00)  
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เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 
 
สรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ  

 
เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานนักศึกษาและผูมีส วนไดสวน

เสีย อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.40) มาตรฐานดานกระบวนการภายใน อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 
4.48)   มาตรฐานดานการเงิน อยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5)   และมาตรฐานดานบุคลากรเรียนรู 
และนวัตกรรม อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.97)   

เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 
 

สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   
 

เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับ ดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.69) มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ขอ ก . มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.66)  และ ขอ ข . มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.36) และ มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู อยูในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) 

 เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 
  

สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  

 
เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน

การจัดก ารศึกษา ดานกายภาพอยูในระดับ พอใช  (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ดานวิชาการอยูในระดับ ดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.24)  ดานการเงินอยูในระดับ ดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย 5) และดานการบริหารจัดการอยูใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.75)   

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับ  
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.68)  ดานการวิจัยอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.89)  ดานการใหบริการวิชาการ
แกสังคมอยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยูในระดับ ดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) 

เฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 
 

 
 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 3 

 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554 
ในปการศึกษา 2554  ท่ีผานมา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  ในภาพรวมอยูระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.44) ดังนี้ 

องคประกอบ 

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

สถาบันประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

สถาบัน
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินการ 

5.00 4.00 5.00 5.00 

2. การผลิตบัณฑิต 4.80 3.43 4.29 4.09 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 3.50 5.00 5.00 
4. การวิจัย 3.98 3.25 4.33 4.56 
5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 3.50 5.00 5.00 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00 5.00 5.00 
7. การบริหารและการจัดการ 5.00 3.75 5.00 4.61 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 3.00 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 3.00 5.00 4.00 

รวม 4.80 3.44 4.66 4.52 
 

5. จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบในปการศึกษา 2554 และผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
- - 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 

1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
พรอมรายงานคณะกรรมการสวนงานวิชาการ 

 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ 1. จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาฯ อยางเปน
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

ระบบและตอเนื่อง รวมท้ังมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนฯ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2. ขาดการประเมินตามตัวบงชี้ผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ควรมีการประชุมของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. ขนาดและจํานวนหองเรียนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกท้ังในการสอนการเรียนและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไมสอดคลองและไม
เพียงพอ 

2. ควรมีการวางแผนและนําเสนอแผนในการพัฒนา
กายภาพของวิทยาลัยฯ และขอสนับสนุนจาก
สถาบันตอการเปนวิทยาลัยกลุม ค1 (เนนการวิจัย
และบัณฑิตศึกษา) 

 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการไดมีการวางแผนและดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1.  มีการสนับสนุนอาจารยท่ีลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
2.  มีการเปดรับสมัครอาจารยระดับปริญญาเอก 1 ตําแหนง 

 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ขาดผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ควรมีการประเมินผลความสําเร็จและวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา เชน website, Facebook, twitter  
2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแ กนักศึกษา เชน โครงการสัมมนา

ฝกงาน เปนตน 
3. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  เชน การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธกับศิษยเกา เปนตน 
4. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน โครงการ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับ AEC เปนตน 
5. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบันและระหวางสถาบัน  และมี

กิจกรรมรวมกัน เชน โครงการสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา เปนตน 
6. มีการวางแผนการประสานงานศิษยเกาพรอมท้ังสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน รหวาง

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
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7. มีการวางแผนในการจัดโครงการในปการศึกษา 2556 เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน เรื่อง บริหาร
รวมใจ ปนน้ําใจใหนอง โครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม และโครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา 
เปนตน 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีจํานวนอาจารยท่ีทําผลงานวิจัยเฉพาะกลุม 1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวม

ทํางานวิจัยอยางท่ัวถึง และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน 

2. ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานภายนอก 

2. ควรมีการสรางผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอ
ชุมชนภายนอกและมีผลการนําไปใชประโยชน
จากหนวยงานภายนอกท่ีชัดเจน 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวมทํางานวิจัยอยางท่ัวถึง 
2. มีการของบประมาณรายไดในปการศึกษา 2555 เปนเงิน 337,415.28 บาทตออาจารยประจํา 

เพ่ิมข้ึนจากป 2554 ท่ีไดเพียง 69,588 บาทตออาจารยประจํา 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
วิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการใหบริการทางวิชาการท่ีมี
ความหลากหลาย บนพ้ืนฐานเทคโนโลยี 

การดําเนินการทางวิชาการแกสังคมขอวิทยาลัยยังไม
มีความหลากหลายในรูปแบบท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
เทคโนโลยี รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของในการ
ใหบริการยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้นวิทยาลัยควร
วิเคราะหเพ่ือกําหนดทิศทางการใหบริการใหมีความ
หลากหลายยิ่งข้ึน โดยการมีสวนรวมของคณาจารย
และบุคลากรมากยิ่งข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 

1. มีการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการจัดการเรียนการสอน เชน  
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการจัดการ  
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับบริหารจัดการ  
- โครงการฝกอบรมการสรางเยาวชนผูประกอบการ (JSMEs) 
- โครงการเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย (The 2012 Asia-Pacific 

Productivity Conference) 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
  
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 

1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เชน โครงการไหวครู โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 โครงการทําบุญ 
และพธีคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และโครงการสัมมนาการบริหารงานทาง
ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับจัดการความเสี่ยงและ

การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
วงจํากัด ทําใหมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
และการบริหารงาน 

1. ควรดําเนินการวิเคราะหเพ่ือกําหนดความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการในพันธกิจสําคัญของวิทยาลัย 
รวมท้ังกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาวให
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ 

- 2. วิทยาลัยมีการประเมินการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล ดังนั้นผูบริหารความนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการบริหารงานในแตละประเด็น รวมท้ังมี
การติดตาม 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดแผนและทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผน  เชน แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ แผนรับรองประจําป แผนกลยุทธ
ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร และยังไดนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสวนวิชาการ 

2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
วิทยาลัยอางอิง “ยุทธศาสตรการเงิน” ของสถาบันฯ 
แตไมมี “ยุทธศาสตรการเงิน” ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํา “ยุทธศาสตรการเงิน” 
ของวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเด็น แนวทางการ
สรางรายไดพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายไดประจําจาก
คาลงทะเบียนของนักศึกษา และควรกําหนดแนว
ทางการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับวิทยาลัยฯ ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสวนงานวิชาการ

และบุคลากร 
 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ แตยังไมสามารถ

ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
องคประกอบได 

1. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการให
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
อาจใชเปนลักษณะ การรวบรวมการติดตาม และ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วิทยาลัยยังไมสามารถแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วิทยาลัยควรดําเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามขอเสนอแนะ 
1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน โดยไดจัดโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานประกอบการอบรมดานประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณระหวาง สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา 
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2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน เชน การเขารวมเครื่อขายแล ะกิจกรรม ณ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3. มีการนําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตน 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจําปการศึกษา 2555 
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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 ในปจจุบั น มีคณาจารย จํานวน 23 คน และบุคลากรท่ี สนับสนุนงาน
ดานวิชาการจํานวน 10  คน เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ในปพุทธศักราช 2555 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น  686 คน ปริญญาโท  397 คน และ
ปริญญาเอก 86 คน 
 
 
ตราประจําวิทยาลัย  คือ  
  

ดอกไมประจํา วิทยาลัย คือ ดอกเฟองฟา 
 

สีประจําวิทยาลัย  คือ  สีฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmitl.ac.th/
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3. ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงค 
  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ได
กําหนดวิสัยทัศน  ปรัชญา   ปณิธาน  วัตถุประสงคและแนวนโยบาย เพ่ือใชในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
  
4 ปรัชญา4        
 การศึกษาวิจัยบริการวิชาการและสงเสริม พัฒนาสังคมไทยดานการบริหารและจัดการ ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนรากฐานท่ีม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ 

ปณิธาน    
มุงม่ันผลิตอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเปนเลิศทางดานการบริหารและจัดการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ัง สรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

4 วิสัยทัศน   
เปนผูนําดานการบริหารและจัดการดวยเทคโนโลยีในระดับสากล 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันในการเปนองคการทางดานงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและ
ศึกษาบัณฑิต 

2.  เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการบริหารและจัดการ 
3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานการสรางหลักสูตรควบ ปริญญาตรี  

ปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก 
4. เพ่ือจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญาตรีดานการบริหารและเศรษฐศาสตร

ใหกับทุกหลักสูตรภายในสถาบันฯ อยางมีคุณภาพ 
5. เพ่ือใหบริการทางวิชาการและฝกอบรมสําหรับบุคลากรของสถาบันฯ  ใหมีความรูความสามารถ

ทางดานการบริ หารและจัดการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังสาขาท่ีเก่ียวของในระดับ 
ตาง ๆ 

6. เพ่ือตอบสนองกับหนวยงานหรือบุคลากรโดยท่ัวไปท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับสถาบันฯ  ในการพัฒนา
ความรู ความสามารถในดานการบริหารและจัดการ 

7. เพ่ือสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดวยการบริหารและจัดการรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน  
เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับสังคมอยางยั่งยืน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผูดํารงตําแหนงในผังองคกร 
4.1 คณบดี        ผศ.ดร.จิระเสกข ตรีเมธสุนทร                               
4.2 รองคณบด ี                                         ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  โรจนนิรุตติกุล 
4.3 รองคณบดี      อาจารยทัศไนย  ปราณี 
4.4 รองคณบดี      ผศ.ดร.โอปอล  สุวรรณเมฆ 
4.5 ผูชวยคณบดี      อาจารยปรเมศร  อัศวเรืองพิภพ  
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 
   สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

รองคณบด ี รองคณบด ี

คณะกรรมการสวนงาน 

รองคณบด ี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

 

สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

คณบด ี

ผูชวยคณบด ี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจเกษตร 

สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ 
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6. บุคลากร 
ในปการศึกษา 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีจํานวนบุคลากร

ท้ังหมด 33 คน  เปนอาจารยประจําท้ังหมด 23 คน ปฏิบัติงานจริง 22 คน ลาศึกษาตอ 1 คน และสาย
สนับสนุน 10 คน จําแนกตามประเภทบุคคล ดังแสดงในตารางท่ี 1 และจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   
จําแนกตามตําแหนงวิชาการ และวุฒิการศึกษา  ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1    จํานวนบุคลากรประจําปการศึกษา 2555  จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

อาจารย
ประจํา 

(ปฏิบัติงาน
จริง) 

ลาศึกษาตอ 
(เต็มเวลา) 

อาจารย
ประจํา 
ท้ังหมด 

นักวิจัย สาย
สนับสนุน 

บุคลากร
ท้ังหมด 

ขาราชการ 9 - 9 - 3 12 
ลูกจางประจํา - - - - - - 
พนักงานสถาบันฯ เงินงปม. 7 1 8 - 1 9 
พนักงานสถาบันฯ เงินรายได - - - - 3 3 
พนักงานฯ ม.กํากับ (เปลี่ยน
สถานสภาพ) 

6 - 6 - - 6 

ลูกจางเงินรายได(ชั่วคราว) - - - - 3 3 
รวม 22 1 23 - 10 33 

 
 

ตารางท่ี 2    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามตําแหนงวิชาการ   
และวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

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

6 9 8 - 23 - 11 12 23 

          
รวม 6 9 8 - 23 - 11 12 23 

**ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2555  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556   
 
 
 

7. หลักสูตร   
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรท้ังในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2555 รวมท้ังหมด 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรท่ี
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจําแนกตามรายคณะ ดังแสดงในตารางท่ี 3   
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ตารางท่ี 3      จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ (TQF) และ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประจําปการศึกษา 2555 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 

1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ 

6 2 3 1 2 3 1 

2         

3         

รวม 6 2 3 1 2 3 1 

หมายเหตุ :    - ขอมูล ณ วันที ่29 มีนาคม 2556                     
 - หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และ 
    เกณฑมาตรฐาน 48 ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันแลว  

 
 

8. นักศึกษา 
        จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของ  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในปการศึกษา 2555  มีจํานวนท้ังสิ้น  
1169 คน โดยในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 686 คน  ในระดับปริญญาโทมีจํานวน 397 คน และในระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวน 86 คน  ซ่ึงในปการศึกษา 2555  มีนักศึกษาเขาใหม จํานวน 446 คน และผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554  จํานวน 275 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี  4   จํานวนนักศึกษารั บเขาและนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2555 และนักศึกษาท่ี สําเร็จ
การศึกษา  ปการศึกษา 2554 จําแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษา 
รับเขาใหม 
ปการศึกษา 

2555 

ท้ังหมด สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 

2554 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ 

446 189 216 41 446 275 

       
รวม 446 189 216 41 446 275 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556  
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9. งบประมาณ 
 ในปงบประมาณ 2555  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ มีรายรับและรายจาย สามารถแสดงเปน 2  
ตาราง  คือ  ตารางแสดงรายรับและรายจาย กรณีรวมคาเสื่อมราคา (ตารางท่ี  5) และตารางแสดงรายรับและ
รายจาย กรณีท่ีไมรวมคาเสื่อมราคา (รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง) (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5   งบรายไดและคาใชจาย (รวมคาเส่ือมราคา) ในปงบประมาณ 2555 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 2555 

รวมเงิน 
งบประมาณแผนดิน เงินรายได 

1 รายรับท้ังหมด 18,560,185.76 34,787,814.85 53,348,000.61 
2 รายจายท้ังหมด  18,560,185.76 19,521,192.37 38,081,378.13 

3 เงินเหลือจายสุทธิ 0 15,266,622.48 15,266,622.48 
 
ตารางท่ี 6  งบรายไดและคาใชจาย (ไมรวมคาเส่ือมราคา) ในปงบประมาณ 2555 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 2555 

รวมเงิน 
งบประมาณแผนดิน เงินรายได 

1 รายรับท้ังหมด 18,560,185.76 34,787,814.85 53,348,000.61 
2 รายจายท้ังหมด  

(รายจายท่ีเกิดข้ึนจริง) 18,567,397.47 19,108,339.82 37,675,737.29 

3 เงินเหลือจายสุทธิ -7,211.71 15,679,475.03 15,672,263.32 
 
 
 
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. นําขอท่ีควร ปรับปรุงของวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพกา ร ศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2554 มาพิจารณา เพ่ือแกไขปรับปรุง และกําหนดเปนนโยบายในปตอไป เชน การ
จัดทําโครงการท่ีมุงเนนพันธกิจของวิทยาลัยใหมากข้ึน การบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน หรือ
จํานวนเงินวิจัยตอคน เปนตน  
 
12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2554 
 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับ พอใช  (มีคะแนนเฉลี่ย 
3.44) 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 4.00 5.00 5.00 

2.  การผลิตบัณฑิต 4.80 3.43 4.29 4.09 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 3.50 5.00 5.00 
4.  การวิจัย 3.98 3.25 4.33 4.56 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 3.50 5.00 5.00 
6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00 5.00 5.00 
7.  การบริหารและการจัดการ 5.00 3.75 5.00 4.61 
8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 3.00 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 3.00 5.00 4.00 

รวม 4.80 3.44 4.66 4.52 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 17 

 

 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปการศึกษา 2555 
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ผลการดําเนินงานแยกตามรายองคประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

ประจําปการศึกษา 2555 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……7…………ขอ : .........4.........…คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……8…………ขอ : .........5........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……8…………ขอ : .........5.........….คะแนน  
 

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 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

  

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 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี 
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันฯ ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี  2 (พ .ศ. 2551 –  2565 ) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

พรอม  หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-1/1- 1.1-1/7 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสวนงานวิชาการไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการ มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน โดยสงให
บุคลากรผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

พรอม  หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-2/1- 1.1-2/3  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป มีพันธกิจครบท้ัง 4 ดาน 
พรอม  หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-3/1-1.1-3/4 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจํา  ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการแปลงแผนกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการประจําป มีพันธกิจครบท้ัง 4 ดาน 
พรอม  หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-4/1-1.1-4/3 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท้ัง 4 พันธกิจ ตามท่ีไดกําหนดไว 
พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-5/1-1.1-5/2 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารสวนงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการ มีการรายงานผลตออธิการบดีทุกรอบเดือน และประชุมรายงานผลรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน ตอสภาสถาบัน 

พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-6/1- 1.1-6/4 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือพิจารณา 
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โดยท้ังนี้ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
สวนงานวิชาการ  

พรอม หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้  1.1-7 
8. มีการนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสวนวิชาการไปดําเนินการปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 1.1-8/1-1.1-8/2 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

1.1-1/1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ  (พ.ศ.2554-2559) ลงวันท่ี 26 ม.ค.54 
1.1-1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2555 เรื่องพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการคํารับรองประจําปงบประมาณ 2555  
1.1-1/3 บันทึกขอความ สง รางแผนกลยุทธวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 25 ก.ค.54 
1.1-1/4 หนังสือ การมอบหมายงานของสวนแผนงาน (คําสั่งสถาบันฯ ท่ี 01772/2554(1) เรื่อง การ

มอบหมายงานใหสวนแผนงานเพ่ือใหบริการสวนงานวิชาการ (วิทยาลัย) และสวนงานอ่ืน ๆ 
ลงวันท่ี 10 พ.ย.54) 

1.1-1/5 แผนภูมิความเชื่อมโยงรัฐบาล – สถาบันฯ – วิทยาลัยฯ 
1.1-1/6 แผนกลยุทธของสถาบันฯ พ.ศ. 2554-2559 
1.1-1/7 ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-2/1 การประชาสัมพันธ วิสัยทัศน ปรัชญา และปณิธานของวิทยาลัย ผานการสื่อสารตาง ๆ เชน 

ติดประกาศ เว็บไซตวิทยาลัย (www.amc.kmitl.ac.th) 
1.1-2/2 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 6/2552 ลงวันท่ี 17 

มิ.ย.2552 เรื่อง การดําเนินการถายถอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน/หนวยงานไปสูระดับบุคคล 
1.1-2/3 บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 ศธ.0524.25/1288 วันท่ี 20 พ.ย.2555 
1.1-3/1 ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix) ประจําปงบประมาณ 2555 
1.1-3/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2555 เรื่องพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการคํารับรองประจําปงบประมาณ 2555  
1.1-3/3 แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป) 
1.1-3/4 ฉบับรางแผนกลยุทธวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-4/1 คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1-4/2 แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป) 
1.1-4/3 ตารางความรับผิดชอบ (OS-Matrix) ประจําปงบประมาณ 2555 
1.1-5/1 ปฏิทินการปฏิบัติงานสวนแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2555 
1.1-5/2 แผนปฎิบัติการประจําปวิทยาลัยการบริหารและจัดการ พ.ศ. 2555 (สงป) (4พันธกิจ) 
1.1-6/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 11/2555 วาระท่ี 1 เรื่อง

แจงเพ่ือทราบ คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน) 
1.1-6/2 คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 9 เดือน) 
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1.1-6/3 การเรงดําเนินการโครงการท่ียังไมสงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ศธ 0524.25/107 ลงวันท่ี 18 ม.ค.2556 

1.1-6/4 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานประจําประจําป KMITL 2555 

1.1-7/1 บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ 
(สงป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน) วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
ศธ 0524.25/1180 ลงวันท่ี 24 ต.ต.2555 

1.1-8/1 คํารับรองการปฏิบัติงาน งบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน) 
1.1-8/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 11/2555 วาระท่ี 4 เรื่อง 

เพ่ือพิจารณา การทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัด  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ.) 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  ค2  และ  ง 
 

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……2…ขอ : .......2..….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……4-5…ขอ : .......4.......….คะแนน บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……4………ขอ : .......4.........….คะแนน    

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

  

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง 
ตองมีการประเมินผลตาม  “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา  ใหประเมินตามตัวบงชี้กลา งท่ีกําหนดในภาคผนวก  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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
สถาบันกําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-1/1- 2.1-1/4) 

 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติตามระบบท่ี
สถาบันกําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-2/1-2.1-2/2) 

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

โดยท้ั งนี้วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุก
หลักสูตรมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-3) 

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

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ  1 ขอ 2 และ ขอ 
3และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-4/1- 2.1-4/4) 

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

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ  1 ขอ 2 และ ขอ 3
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-5/1- 2.1-5/2) 
 

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

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีความรวมมือระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  
(หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 2.1-6) 
 

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

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน  
(หมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 2.1-7) 
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ  30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะ
กลุม  ค1 และ ง) 
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โดยท้ั งนี้วิทยาลัยฯ จัดใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการ
ประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา   

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.1-8) 
หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาท่ีทําการประเมิน  สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ  8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษานั้ นๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร  และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด
หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

2.1-1/1 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2554 เรื่อง การปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

2.1-1/2 แผนภาพและข้ันตอนการดําเนินงานดานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF สําหรับหลัก
สุตรปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง และ
กรณีหลักสูตรใหม (มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2554) 
(http://www..kmitl.ac.th/research/public_html/index-TQF.html) 

2.1-1/3 มติคณะกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1-1/4 คําสั่งสถาบัน เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก 
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 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย

การบริหารและจัดการ  และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร 

2.1-4/1 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1-4/2 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
2.1-4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2.1-5/1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และ TQF สจล. วิทยาลัย

การบริหารและจัดการ  และมติคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภาสถาบัน เรื่อง ขอ
เห็นชอบหลักสูตร 

 2.1-5/2 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2.1-6 คําสั่งสถาบัน เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
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ปริญญาเอก 
2.1-7 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.1-8 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสาขาวิชา วิทยาลัยการบริหาร

และจัดการ 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  รอยละ 60 : ....3.41….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  รอยละ 60 : .....5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  รอยละ 60 : ...4.26.......….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 

 
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 

หรือ 
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  = รอยละ

ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน  ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ี
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
X 
 

100 
 

รอยละจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
นั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสม
กวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได  ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =  11.5    x 100  = 51.11 
                   22.5 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5    = 51.11  x  5 = 4.26 
                60 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

2.2-1/1 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
2.2-1/2 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งท่ี 7/2553 
2.2-1/3 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งท่ี 10/2554 
2.2-1/4 คําสั่งสถาบัน เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงาน 

-ดร.วรรณโณ  ฟองสุวรรณ 
-ดร.วินัย  ปญจขจรศักดิ์ 
-ดร.ชลิตา  ศรีนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

คาการเพ่ิมข้ึนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

X 
 

5 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  รอยละ 30 : .......5..….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  รอยละ 30 : .......5..….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  รอยละ 30 : ......5.... .คะแนน    
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 

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

 
 

รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= 
จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 
 

100 
 

รอยละจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได  ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =    8   x 100 = 35.56 
           22.5 
 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  =    35.56  x  5  =  5.93 
        30 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.3-1/1 รายชื่ออาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 55 
2.3-1/2 มติ เรื่องการจัดสรรอัตรากําลังของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……3……ขอ : .........3....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……7……ขอ : .........5....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……5………ขอ : .........4......….คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

การ
ดําเนินการ 

มี ไม
มี 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

  

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 

  

คะแนนท่ีได 
 

= 
 

คาการเพ่ิมข้ึนรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

X 
 

5 
 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

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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3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 
 

 
เกณฑมาตรฐาน  :   
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-1/1- 2.4-1/4) 

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามแผนท่ีกําหนด (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-2/1- 2.4-2/18) 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพและสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-3/1- 2.4-3/29) 

 
4.มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีระบบใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู ท่ีได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและงานท่ีเก่ียวของ  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-4/1- 2.4-4/4) 
 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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โดยท้ังนี้วิทยาลัยไดประชาสัมพันธคูมือจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของสถาบัน เพ่ือเปน
แนวทางใหกับอาจารยในวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปฏิบัติตาม และเพ่ือสงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.4-5/1- 2.4-5/2) 
 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
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 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.2556-2560 
2.4-1/3 หนังสือสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง  
2.4-1/4 แผนการดําเนินงานในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 2555 
2.4-2/1 ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบัน 
2.4-2/2 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
2.4-2/3 เอกสารภาระงานหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
2.4-2/4 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงในระดับ

ชํานาญการข้ันตน ระดับชํานาญการข้ันสูง ระดับเชี่ยวชาญ และดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.
2553  

2.4-2/5 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2553 

2.4-2/6 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตําแหนงสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
พ.ศ.2555 

2.4-2/7 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.2555 

2.4-2/8 ขอบังคับสถาบัน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2552 

2.4-2/9 ประกาศสถาบันเก่ียวกับการกําหนดคาจางพนักงานสถาบันและลูกจางรายเดือนท่ีจางดวย
เงินรายไดตามบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูง 

2.4-2/10 ประกาศสถาบันเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสรรคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2554 
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2.4-2/11 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเพ่ิมคาจางพนักงานสถาบัน  
พ.ศ.2554 

2.4-2/12 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเพ่ิมคาจางลูกจางรายเดือนท่ีจาง
ดวยเงินรายได พ.ศ.2554 

2.4-2/13 ประกาศสถาบัน เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554 

2.4-2/14 ประกาศสถาบัน เรื่องอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือ
เพ่ิมคาจางพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554 

2.4-2/15 มติสภาสถาบัน เรื่องขออนุมัติออกขอบังคับและประกาศสถาบันเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.4-2/16 โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และผลประเมิน 
2.4-2/17 โครงการจัดการองคความรู 
2.4-2/18 โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและกิจการดานการศึกษาในตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2555 ณ ประเทศเกาหลี และผลประเมิน 
2.4-3/1 หนังสือเชิญเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคปใหม 
2.4-3/2 การทําประกันคุณภาพชีวิตและสุขภาพกลุม 
2.4-3/3 คําสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 
2.4-3/4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑคาใชจายบุคลากรไป

นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 
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 บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันชีวิตและสุขภาพกลุม 
2.4-3/13 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล . เรื่องการจัดทําประกันคุมครองบุคลากรท่ีตอง

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

2554 
2.4-3/17 
 

ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือ
ลูกจางสถาบัน 

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 33 

 

2.4-3/20 ประกาศสถาบันฯ เรื่องอัตร ารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2554 

2.4-3/21 ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเ งินงบประมาณ และพนักงาน
สถาบันเงินรายได 

2.4-3/22 บันทึกขอความ เรื่องการทําประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศสําหรับบุคลากร 
2.4-3/23 หลักการและเหตุผล 
2.4-3/24 ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงาน

สถาบันเงินรายได (ฉบับท่ี2) 
2.4-3/25 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล . เรื่องการประกันชีวิตและสุขภาพกลุมสําหรับ

บุคลากร 
2.4-3/26 ภาพพิธีมอบโลพรอมเกียรติบัตรรางวัล ครูดีเดน ประจําป 2556 
2.4-3/27 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2555 และ ครั้งท่ี 1/2555 
2.4-3/28 เอกสารอิเล็กทรอนิค เรื่องแจงการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2555 
2.4-3/29 ภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรประจําป 2555 
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 แบบรายงานการนําความรูมาใชปรโยชนจากการอบรม/สัมมนา ปการศึกษา 2555 
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 2554  ………5………ขอ : .........3.........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ..........4........….คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ...........3.......….คะแนน    
 

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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดการ หรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราท่ีไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง (หมายเลขเอกสารอางอิง 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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ใชบริการทางหอสมุดกลาง และมี แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครื อขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานจริงแกนักศึกษาทุกปการศึกษา  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-1/1-2.5-1/8)    
     

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีบริการหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาครบถวน  พ้ืนท่ี
อานหนังสือหรือคนควาขอมูล และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยางเพียงพอแกนักศึกษา 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-3)  
            

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ  อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

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

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

โดยท้ังนี้วิทยาลัยมีบริการจุดท้ิงขยะเปนถังแยกประเภทขยะ หองน้ํา น้ําดื่ม  ถังดับเพลิง ระบบไฟฟา 
ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยโดยจางบริษัท รปภ. (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.5-5)   

           
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  ท้ังนี้ไดมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 มีขอท่ีต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 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 2555 และตารางสรุป
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2555 

2.5-2/1             เอกสารแจงกําหนดการฝกอบรม เรื่องการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา2555 

2.5-2/2             เอกสารประชาสัมพันธ การฝกอบรมการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2555 

2.5-2/3 เอกสารประชาสัมพันธฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีบอกรับและมีการใหบริการ ประจําป 
พ.ศ.2556 

2.5-2/4 เอกสารขออนุมัติจัดอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักหอสมุดกลางบอกรับ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามท่ีหนวยงานรองขอ) 

2.5-2/5 สรุปผลการประเมินการฝกอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็คทรอนิคสประจําปการศึกษา 
2555 

2.5-2/6 ภาพถายการใหบริการนําชมหองสมุด ปการศึกษา 2555 
2.5-2/7 ระบบสารสนเทศแหลงเรียนรูของนักศึกษา 
2.5-2/8 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 ภาพถายหนวยรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปดวิทยาลัยฯพรอมท้ังมีระบบจัดการขยะ 

และ ปองกันอัคคีภัย 
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.55– 31 พ.ค.56) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……4……ขอ : .........3....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……6………ขอ : .........4.....….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 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ และจัดการมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-1/1- 2.6-1/5) 

 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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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โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีรายละเอียดของรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-2/1- 2.6-2/4) 

 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-3/1- 2.6-3/15) 

 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-4/1- 2.6-4/2) 

 
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-5) 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา  3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอจัดการเรียนการสอน  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-6/1- 2.6-6/2) 
 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เรื่อง พิจารณากําหนดแนว
ปฏิบัติกรณีผลการประเมินการสอนไมถึงเกณฑ  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.6-7) 
 
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 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

2.6-1/1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6-1/2 เลมหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.6-1/3 ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555 
2.6-1/4 ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาเขาฝกงาน 
2.6-1/5 ประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 1  
2.6-2/1 ตารางสอนสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
2.6-2/2 แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับปริญญาตรี) {ดูท่ี

แฟมประกอบ 2.6-2/2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 } 
2.6-2/3 แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับปริญญาตรี) {ดูท่ี

แฟมประกอบ 2.6-2/3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 } 
2.6-2/4 แผนการสอน/ประมวลรายวิชา (course syllabus) และ (มคอ.3 ระดับบัณฑิตศึกษา) {ดูท่ี

แฟมประกอบ 2.6-2/4 (1-3) ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 และ 2/2555} 
2.6-3/1 เลมหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.6-3/2 ตารางวิเคราะหจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555 
2.6-3/3 รายชื่อสัมมนา (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2555 
2.6-3/4 ตัวอยางรายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน 
2.6-3/5 หนังสือเชิญเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิชาสัมมนาและปญญาพิเศษ                                                                                         
2.6-3/6 รายชื่อปญหาพิเศษ (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2555 
2.6-3/7 ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ระดับปริญญาตรี 
2.6-3/8 หนังสือขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6-3/9 หนังสือขออนุมัติเดินทางตางจังหวัดเพ่ือนํานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศึกษาดู

งาน ณ บริษัท อีสท วอเตอร จังหวัดระยอง 
2.6-3/10 สรุปสถานท่ีฝกงาน 
2.6-3/11 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานวิชาการ (ฟลิปปนส) 
2.6-3/12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานวิชาการ (ญี่ปุน) 
2.6-3/13 แบบประเมินผลการฝกงาน 
2.6-3/14 หนังสือขออนุมัติการเดินทางเพ่ือนํานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีการเกษตร ฝกงาน ณ ประเทศฟลิปปนส 
2.6-3/15 ประชุมวิชาการ 
2.6-3/16 หนังสือเชิญเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิชาปญหาพิเศษ 
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_ 
content&view=article&id=50&Itemid=80) 

2.6-6/1 ผลการประเมินอาจารยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจําปการศึกษา 2555 
2.6-6/2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรูทุกรายวิชาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปการศึกษา 2555 
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.55– 31 พ.ค.56) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……5……ขอ : .........4..….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……4-5………ขอ : .........4....….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……6………ขอ : .........5.....….คะแนน    
 
 

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   

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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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1) 

 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-1) 

 
2. มีการนําผลจากขอ  1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอ าชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลจากขอ  1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสงเสริมทักษะและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-2/1- 2.7-2/3) 
 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากรและ.เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผล
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-3/1- 2.7-3/4) 
 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกก ารสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน  หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ เชน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-4/1- 2.7-4/7) 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย สวนงาน
วิชาการและสถาบัน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยวิทยาลัยฯ เชน โครงการปจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี  โครงการไหวครูระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตน (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-5/1- 2.7-5/2) 

 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ(เฉพาะกลุม ค 1) 
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โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพน ธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.7-6) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

2.7-1 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ รุน
ปการศึกษา 2554 

2.7-2/1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF 
2.7-2/2 หนังสือขอนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการ และรายงานผลการประเมิน 
2.7-2/3 รายชื่อนักศึกษาไปฝกงานประเทศฟลิปปนส และประเทศญี่ปุน ปการศึกษา 2555 
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 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ  
2.7-4/2 การประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการ  
2.7-4/3 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธข้ันสุดทาย 
2.7-4/4 รายชื่อนักศึกษาเขารวมการประชุม และภาพถายการจัดประชุมวิชาการ  
2.7-4/5 ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล . เรื่องหลักเกณฑคุณสมบัติและอัตราการ

จายเงินสนับสนุนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-4/6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สจล . เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการทําวิทย

นิพนธ ประจําปงบประมาณ 2556 
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 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยใชประกาศ ขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาเปน
หลัก 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-1/1-2.8-1/2) 
 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ  1 
ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสวนงานวิชาการ หรือสถาบัน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาโดยใชประกาศขอบังคับ สจล. ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา และมีปาย cut out ประชาสัมพันธ
การแตงกายท่ีถูกระเบียบสถาบันฯ อยางท่ัวถึง  (หมายเลขเอกสารอางอิง 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. มีโครงการหรือกิ จกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีโครงการ โครงการประชุมเชียร  โครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้น
ปสุดทาย ในระดับ ปริญญา ตรี ท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม  (หมายเลข
เอกสารอางอิง 2.8-3/1-2.8-3/3) 

 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ี
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการประเมินผลโครงการมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-4) 

 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ (หมายเลขเอกสารอางอิง 2.8-5) 
 
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) 
 

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 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2555 
2.8-4 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นป

สุดทาย ประจําปการศึกษา 2555 
2.8-5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การประกวดกิจกรรม “เยาวชนทองเท่ียว หัวใจสีเขียว ป 3” 

ให ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 
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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 95.62 
 
 

4.78 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) 

2555 
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด 
คน 141 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ
การไดงานทําท้ังหมด 

คน 137 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน
ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

คน 115 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 16 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงาน
ทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการ รายไดของตนเอง
อยูแลว 

คน 2 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา คน 11 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท/เกณฑทหาร คน - 
8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

บาท 19,959.20 

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

คน 137 

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

รอยละ 95.62 

11. คะแนนท่ีได (ขอ 10. คูณดวย 5 หารดวย 100) คะแนน 4.78 
หมายเหตุ   
ผลการดําเนินงาน  ปการศึกษา 2555 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 
 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการสํารวจภาวะหางานทําของผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2554 โดยสวนแผนงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ  อยางนอยรอยละ  
70 และในเชิงคุณลักษณะ  ครอบคลุมทุกคณะ  กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอย ละ 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 
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ตัวบงช้ี สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 
ในภาพรวมท้ังคณะ 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

คาเฉลี่ย 4.11 
 

4.11 คะแนน 
 

หมายเหตุ  1. วิธีการคํานวณ: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 
 2. เกณฑการใหคะแนน:  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด   
      1.1 ระดับปริญญาตรี  คน 141 
      1.2 ระดับปริญญาโท  คน 134 
      1.3 ระดับปริญญาเอก  คน - 
      1.4 รวมทุกระดับ คน 275 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด   
      2.1 ระดับปริญญาตรี  คน (รอย

ละ) 
17 

      2.2 ระดับปริญญาโท  คน (รอย
ละ) 

20 

      2.3 ระดับปริญญาเอก  คน (รอย
ละ) 

- 

      2.4 รวมทุกระดับ คน (รอย
ละ) 

37 

3. คะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต    
      3.1 ระดับปริญญาตรี  คะแนน

เฉลี่ย 
176 

      3.2 ระดับปริญญาโท  คะแนน
เฉลี่ย 

128 

      3.3 ระดับปริญญาเอก  คะแนน - 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
เฉลี่ย 

      3.4 รวมทุกระดับ คะแนน
เฉลี่ย 

304 

หมายเหตุ   
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2555 ใชผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รุนปการศึกษา 2554 

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 28.72 5 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) 

2555 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน 94 

2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพ (ตามปปฏิทิน) 

   

    2.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

0.25 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  

0.50 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

36 

    2.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 เรื่อง 
(คาถวง
น้ําหนัก) 

10 

    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) 

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2555 
3.5 ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 เรื่อง 

(คาถวง
น้ําหนัก) 

- 

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

 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

25.5 

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

 รอยละ 27.00 

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

 คะแนน 5.40 

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 เปนโครงการรวมมือระหว างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
  3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
  4.  การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผ ยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพในระ ดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือป
ปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา  พรอมชื่อเจาของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสาร
หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางส รรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปท่ีเผยแพร  ชื่อหนวยงานหรือองคกร  
พรอมท้ังจังหวัด  ประเทศท่ีเผยแพร  รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน  และคาน้ําหนักของการเผยแพร
ผลงานแตละชิ้น 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 
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ตัวบงช้ี สมศ. 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 0 0 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) 
2555 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน - 

2. บทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ  
(ตามปปฏิทิน) 

   

    2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ป

การศึกษา) 
2555 

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

 รอยละ - 

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

 คะแนน - 
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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 2555 
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ตัวบงช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(คาดัชนีคุณภาพของอาจารย) 
คะแนนท่ีได (5 คะแนน) 

การพัฒนาคณาจารย 5 4.17 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. 

 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก 
(ตอคน) 

หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  คน 22.5 
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) 

3.5 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คาน้ําหนัก 
(ตอคน) 

หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
    2.4 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาตรี  

1 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.5 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาโท  

3 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

5 

    2.6 ผูชวยศาสตราจารย - 
ปริญญาเอก  

6 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

4 

    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
น้ําหนัก) 

- 

    2.12 ศาสตราจารย - ปริญญา
เอก  

10 คน 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

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

 ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

112.5 

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

   

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

 คะแนน 4.17 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดปการศึกษา 2555 
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.55– 31 พ.ค.56) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………6………ขอ : ............4......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………7………ขอ : ............5......….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : .............4.....….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 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-1/1-3.1-1/4) 

 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-2/1-3.1-2/3) 

 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-3/1-3.1-3/4) 

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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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-4/1-3.1-4/6) 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา เชน  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-5) 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําแบบสอบถามดวยสรุปแบบประเมิน

ความพอใจในการใหบริการ 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.1-6/1- 3.1-6/2) 
 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 
ในกรณีสวนงานวิชาการหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม 

 

รายการเอกสารหลักฐาน  

3.1-1/1 ตารางสอนของอาจารยทุกทาน 

3.1-1/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

3.1-1/3 ตารางเขาพบอาจารยของนักศึกษา 

3.1-1/4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (แตงตั้งใหม พ.ศ.2555) 

3.1-2/1 เวปไซต 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 โครงการเสริมสรางความรูสําหรับนักศึกษากอนเขารับการฝกงาน 

3.1-3/2 โครงการสัมมนาฝกงาน 

3.1-3/3 โครงการการใชงาน Search Engine เพื่อสืบคนขอมูล 

3.1-3/4 โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย    

3.1-4/1 ฐานขอมูลศิษยเกาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

3.1-4/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและศิษยเกา 

3.1-4/3 โครงการเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับ AEC 

3.1-4/4 เวปไซต วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-4/5 Facebook วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-4/6 Twitter วิทยาลัยการการบริหารและจัดการ 

3.1-5 โครงการเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับ AEC 
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3.1-6/1 แบบประเมินคุณภาพการใหบริการ 

3.1-6/2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร  

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  :  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………4………ขอ : ...........3.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ............5......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ............6......….คะแนน    
 

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 

  

 
 

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 : 
1. สวนงานวิชาการ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน โดยประกอบดวยโครงการในดานคุณธรรม จริยธรรม  
ความรู ปญญา มนุษยสัมพันธ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-1/1-3.2-1/8) 

 
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีกิจกรรมใหความรูและเพ่ิมทักษะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหแกนักศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมประกอบการดูงานดานประกันคุณภาพ ท่ี จ.เพชรบุรี 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-2/1-3.2-2/4) 
 

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

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางน อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-3/1-3.2-3/7) 

 
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน สถาบันและระหวางสถาบัน  และมีกิจกรรม
รวมกัน 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการสนั บสนุนใหนักศึ กษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภาย ใน
วิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-4/1-3.2-4/2) 

 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-5/1-3.2-5/2) 
 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 3.2-6) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

3.2-1/1 โครงการเสริมสรางความรูกอนฝกงาน (TQF-ดานความรู) 
3.2-1/2 โครงการสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา(TQF-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล) 
3.2-1/3 โครงการการใชงาน search engine (TQF-ดานทักษะทางปญญา) 
3.2-1/4 โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย(TQF-ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข) 
3.2-1/5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2554 (TQF-ดานคุณธรรม 

จริยธรรม) 
3.2-1/6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (TQF-ดานความรูอยางกวางขวาง) 
3.2-1/7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
3.2-1/8 แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 
3.2-2/1 เว็บไซตวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (www.amc.kmitl.ac.th) 
3.2-2/2 โครงการศึกษาดูงานดานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2-2/3 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 
3.2-2/4 หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
3.2-3/1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค) 
3.2-3/2 โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา (ดานกีฬา) 
3.2-3/3 โครงการ AMC บําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน 2555 (ดานบําเพ็ญประโยชน) 
3.2-3/4 โครงการปจฉิมนิเทศ (ดานคุณธรรมและจริยธรรม) 
3.2-3/5 โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนา (บริหารปนน้ําใจ) (ดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม) 
3.2-3/6 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในประเทศ เรื่องการจัดการธุรกิจ ป.โท (ดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม) 
3.2-3/7  โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค) 
3.2-4/1 4โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Small Business Management:Business Plan for E-

Commerce” 4รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3.2-4/2 หนังสือ ขอขอบคุณ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3.2-4/3 ภาพกีฬาแคแสดสัมพันธ 2555 
3.2-5/1 สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป การศึกษา 2555 
3.2-5/2 รายงานการประชุม เรื่อง ผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

และแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 

http://www.amc.kmitl.ac.th/
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (สกอ.) 
เกณฑท่ัวไป 

 

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

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……5………ขอ : .........3......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……6………ขอ : .........4......….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……7………ขอ : .........5......….คะแนน    
 
 

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 

     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริ มงานวิจัยฯ 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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัย ฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับ
นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย  การ
ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และดําเนินการตามระบบของวิทยาลัยและสถาบัน  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-1/1-4.1-1/9) 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
ไดแก (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-2/1-4.1-2/2) 

 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัย ฯ มีการจัดกําหนดนโยบายการบริหารงานวิทยาลัย เก่ียวกับนโยบายดานการ  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-3) 

 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสวนงานวิชาการ  เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-4/1-4.1-4/7) 

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

รักษา ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
     - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี

ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนการวิจัย (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-5/1-4.1-5/4) 
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-6) 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ สวนงาน
วิชาการ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนการทํางานดานการวิจัยและใน
สวนงานวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.1-7/1-4.1-7/2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

4.1-1/1 มติสภาสถาบัน ครั้งท่ี 10/2553 วันพุธท่ี 27 ต.ค.2553 เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศ
สถาบัน เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน 

4.1-1/2 ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันท่ี 4 ม.ค.2554 
 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบัน วันท่ี 15 พ.ค.2552 
4.1-1/3 คําสั่งวิทยาลัย ท่ี 009/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

ความกาวหนาโครงการวิจัย วันท่ี 10 มกราคม 2555 
4.1-1/4 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับ

นานาชาติ โดยใชเงินรายได 
4.1-1/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย 
4.1-1/6 แผนการดําเนินงานวิจัย เงินงบประมาณ 2556 
4.1-1/7 แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
4.1-1/8 แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
4.1-1/9 รายงานความกาวหนาของงานวิจัย 
4.1-2/1 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง Organization Management วิชา “การจัดการองคการ” 

ของ ผศ.ดร.โอปอล  สุวรรณเมฆ 
4.1-2/2 การบูรณาการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดรานขายยาในกรุงเทพมหานคร 

วิชา การวิจัยธุรกิจ Business Research) ของ รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ 
4.1-3 มีการเผยแพรจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา 
4.1-4/1 บันทึกขอความวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการสงขอเสนอโครงการเพ่ือขอ งบสนับสนุน 
4.1-4/2 โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได 
4.1-4/3 โครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณ 
4.1-4/4 กระบวนการขอทุนวิจัยภายใตงบประมาณเงินรายได 
4.1-4/5 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบัน เรื่องทุนพัฒนานักวิจัยใหม และทุนพัฒนา

นักวิจัย  
4.1-4/6 เว็บไซตสวนบริหารวิชาการและวิจัย (http://www.kmitl.ac.th/research/) 
4.1-4/7 ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกสแจงขาวทุนวิจัย 
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 เว็บไซดวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

(www.amc.kmitl.ac.th) 
4.1-5/4 โครงการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

http://www.lib.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/research/linkjournal.php
http://www.amc.kmitl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 65 

 

4.1-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย ท่ีมีตอกระบวนการ ใหบริการในการ
ทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน 

4.1-7/1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไปเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได พ.ศ. 2553  

4.1-7/2 การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ นักวิจัย ท่ีมีตอกระบวนการ ใหบริการ
ในการทําวิจัยตอหนวยงานตนสังกัดของผูตอบและของสถาบัน ไปปรับปรุง 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  และ  ง 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  …2……….…ขอ : ........2......…...คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  …4-5…………ขอ : ........4.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  …6…………ขอ : ........5......….คะแนน    
 

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   

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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สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (หมายเลข
เอกสารอางอิง 4.2-1/1-4.2-1/8) 

 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ กําหนดระดับคุณภาพบทความตีพิมพ เพ่ือการพัฒนางานวิจัย เพ่ือสรางความเปน
เลิศในระดับนานาชาติ เชน (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-2/1-4.2-2/2) 

 
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ  2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธขาวสารงานวิจัยใน Website ของวิทยาลัยฯ  สวนงานวิจัย
และผลงานวิชาการ (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-3/1-4.2-3/3) 

 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน  และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัย ฯ มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช และมีการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-4) 

 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระเบียบสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังเก่ียวกับการ
จดสิทธิบัตร (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-5) 

 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) (หมายเลขเอกสารอางอิง 4.2-6/1-4.2-6/4) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

4.2-1/1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4.2-1/2 มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี11/2554 เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสถาบัน เรื่อง

การจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการเสนอบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ 

4.2-1/3 มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2555 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ สําหรับตีพิมพบทความ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

4.2-1/4 มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2555 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสาร และการ
ประชุมวิชาการ สําหรับตีพิมพบทความ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

4.2-1/5 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง คาตอบแทนการตีความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

4.2-1/6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัย 

4.2-1/7 ประกาศเรื่องคาตอบแทนการตีพิมพบทความงานวิจัย บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

4.2-1/8 ประกาศวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงาน
วิชาการ 

4.2-2/1 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 009/2555 วันท่ี 10 มกราคม 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการ
กลั่นกรองและติดตามผลงานวิจัย 

4.2-2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการการกลั่นกรองและติดตามผลงานวิจัย 
เรื่องเพ่ือพิจารณาการติดตามผลงานวิจัยเพ่ือนํามาเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 

4.2-3/1 บทความวิชาการ-สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียว แบบ Backpacker ท่ีสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน 

4.2-3/2 กําหนดการ Conference ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ Romanian เรื่อง สวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียว แบบ Backpacker ท่ีสัญจรใน
บรเิวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน (รศ.กตัญู  หิรัญญสมบูรณ) 

4.2-3/3 Web site กลุมงานวิจัยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
4.2-4 เอกสารการใชประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ

ชุมชน  
4.2-5 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน เรื่อง การบริหารและจัดสรรผลประโยชน

จากงานอันเปนทรัพยสินทางปญญา 
4.2-6/1 แสดงข้ันตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  โดยสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ

ของสถาบัน 
4.2-6/2 แบบฟอรมแสดงความจํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา 

สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
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4.2-6/3 มีการยื่นจดสิทธิบัตร   
4.2-6/4 สถาบันมีประกาศการสนับสนุนเงินรางวัลมอบใหสําหรับบุคคลท่ีไดรับจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.)  
 
เกณฑการประเมิน  : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน  คะแนน
ระหวาง 0 – 5 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  69,588 บาท/คน : ......1.02.….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  180,000 บาท/คน : ........5........  คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  322,419.05 บาท/คน : ……5......คะแนน    
 
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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 

 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x 5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 69 

 

 
 
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 =  7,254,428.57 =  322,419.05 
                                             22.5 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  =  322,419.05x 5 =  8.95 
       180,000 

 
รายการเอกสารหลักฐาน  

4.3-1/1 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําปฏิบัติงานจริง ไม
รวมผูลาศึกษาตอ ประจําปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยกรบริหารและจัดการ 

4.3-1/2 ขอมูลรายชื่อและจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2555 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ข) ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

รอยละ 62.22 
 

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 

   
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2555 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  
(ปการศึกษา) 

 คน 22.5 

2. จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการตีพิมพ 
(ตามปปฏิทิน) 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2555 

    2.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

2 

    2.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

- 

    2.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสม
ศ. 

 

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง
น้ําหนัก) 

18 

    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) 

- 

3. ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการเผยแพร 
(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 ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน  

0.75 เรื่อง 
(ผลรวมถวง

- 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนัก
ตอเรื่อง 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2555 

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 

14.00 

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

 รอยละ 62.22 

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

 คะแนน 15.50 

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 เปนโครงการรวมมือระหว างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
  3. การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย )และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดง
ในตางประเทศ 
  4.  การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผ ยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทิน ท่ีตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของ
บทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีป ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร 
ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคาน้ําหนักของ
แตละผลงานสรางสรรค 

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
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ตัวบงช้ี สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
        

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 13.33 
 

3.33 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) 

2555 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
(ปการศึกษา) 

คน 22.5 

2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน (ตาม
ปการศึกษา) 

  

    2.1 จํานวนงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 3 

    2.2 จํานวนงานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง - 

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

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

รอยละ 40 

4. คะแนนท่ีได (ผลในขอ 3. คูณดวย 5 หารดวย 20) คะแนน 10 
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  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ  ปท่ีนําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
ท้ังนี้ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
  - การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  เชน ผลงานวิจัย ท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
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 ......... 
 

0 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) 

2555 

1.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ (ป
การศึกษา) 

 คน 22.5 

2. จํานวนผลงานวิชาการของของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ (ตามปการศึกษา) 

   

    2.1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

0.25 เรื่อง 
(ผลรวม

ถวง
น้ําหนัก) 

- 

    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) 

2555 

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 

- 

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

 รอยละ - 

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

 คะแนน - 

 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

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

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

 

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………3………ขอ : .........3.........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : .........5.........….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………3………ขอ : .........3.........….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

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 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯมีการกําหนดระบบและกลไกการบริหารทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไดดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการประสานงานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
1.2 มีการกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมและมีแผนการปฎิบัติงาน 
1.3 มีการจัดโครงการงานบริการวิขาการแกสังคมอยางเปนระบบ 
1.4 เอกสารสรุปรายชื่อโครงการท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได (เพ่ิมเติม ) 

ปงบประมาณ 2555 
1.5 แผนการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-1/1- 5.1-1/5) 

 
 
 

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 
โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ มีการนําเนื้อหาในการอบรมของโครงการ  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-2/1- 5.1-2/8) 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
โดยท้ังนี้ไดดําเนินการวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.1-3) 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 
หมายเหตุ : 
เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
รายการเอกสารหลักฐาน  
5.1-1/1 หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการ 
5.1-1/2 นโยบายดานการบริการวิชาการ 
5.1-1/3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1-1/4 รายงานสรุปโครงการการฝกอบรม 
5.1-1/5 แผนการดําเนินงานท้ังหมดประจําปการศึกษา 2555 
5.1-2/1 มคอ.3 วิชา เศรษฐกิจเอเชีย (Economy of Asian Countries) 
5.1-2/2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการจัดการ 
5.1-2/3 โครงการบริการวิชาการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับบริหาร

จัดการ 
5.1-2/4 มคอ.3 วิชา การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ (Computer Application in 

Business) 
5.1-2/5 โครงการฝกอบรมการสรางเยาวชนผูประกอบการ (JSMEs) 
5.1-2/6 รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน วิชา การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
5.1-2/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและบริการวิชาการ ครั้งท่ี 4/2555 
5.1-2/8 รายละเอียดขอบขายการเรียนการสอน วิชา การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
5.1-3 ขอมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 
 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………4………ขอ : ............4......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ...........5.......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ............5......….คะแนน    
 

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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ เพ่ือกําหนดทิศทางและจัดทํา
แผนงานได (หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-1) 

 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-2/1- 5.2-2/2) 
 

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. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบการใหบริการทางวิชการตอชุมชนท่ีเกิดกับ
ผูรับบริการและผูใหบริการ ท้ังท่ีเปนคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-3) 
 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินในขอท่ี 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก ในโครงการตางๆของ

ปการศึกษา 2554  โดยมีการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ จัดทํา CD การอบรมแจกผูเขารวมโครงการ
อบรม และ เพ่ิมเนื้อหาในเอกสารประกอบการอบรมในสวนของข้ันตอนการปฏิบัติ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-4/1- 5.2-4/3) 
 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสวนงานวิชาการ
และเผยแพรสูสาธารณชน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสู
บุคลากรในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนผาน website  
ของวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 5.2-5/1- 5.2-5/2) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

5.2-1/1 ผลการสํารวจความตองการของบุคลที่จะเขาอบรม 

5.2-2/1 หนังสือขอความอนุเคราะหจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) 
จํากัด  

5.2-2/2 หนังสือเชิญ ขอเชิญเปนวิทยากรใหกับวิทยาลัยฯ 

5.2-3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจสําหรับ
การรับบริการวิชาการหองปฏิบัติการวเิคราะห 

5.2-4/1 ขอเสนอแนะในสวนที่ 5 ของแบบสรุปผลการประเมินโครงการประจําปการศึกษา 2555 เพื่อ
นําไปพัฒนาระบบและกลไกในการจัดในคร้ังตอไป 

5.2-4/2 รายงานการประชุม เร่ือง แนวทางการปรับปรุงแกไข 

5.2-4/3 เผยแพรขอมูลเอกสารการอบรมผานเว็บไซต 

5.2-5/1 website ของวิทยาลัยฯ ในสวนของการกิจกรรมพิเศษ และบริการทางวิชาการ 
รอขอมูลเพิ่ม 

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) 

2555 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม

แผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ (ปการศึกษา) 
โครงการ/
กิจกรรม 

10 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตาม
ปการศึกษา) 

  

    2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 

    2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นํามาใชในการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 

    2.3 รวม (ขอ 2.1 + 2.2) โครงการ/
กิจกรรม 

4 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 
3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ี

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

รอยละ 40.00 

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

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

2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบู รณาการกับท้ังการเรียนการสอนและ
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 2554  ………-………ขอ : ..........-........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : .............4.....….คะแนน    
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………3………ขอ : .............3.....….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55– 31 พ.ค.56) 
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร 

  

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80   

3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

  

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

  

5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

  

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

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการรวมมือกับ หนวยงานสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการผังเมือง รุนท่ี 2 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.1 
 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

วิทยาลัยจัดโครงการบรรลุเปาหมายตามแผน ท้ังหมด 9 โครงการ จาก 9 โครงการ 
เทากับ รอยละ 100 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.2 
 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
นายรานธีร  ปาตัก กรรมการผูจัดการ บริษัท โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไดดําเนินกิจกรรม
รวมกับวิทยาลัยการบริหารและจัดการอยางตอเนื่องในโครงการบริการวิชาการเปนครั้งท่ี 2  
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.9.3 
 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร 
 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
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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. หนังสือขอความอนุเคราะหจัดอบรม เชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center 
หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการผังเมือง รุนท่ี 2 

สมศ.9.2 1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center หลักสูตร การจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการผังเมือง รุนท่ี 2 
2. แผนประจําปงบประมาณ 2555     

สมศ.9.3 1. หนังสือขอความอนุเคราะหจัดอบรม เชิงปฏิบัติการของ AMC Training Center 
หลักสูตร การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการผังเมือง รุนท่ี 2 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

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

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………3………ขอ : ...........3.....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ...........5.......…คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ...........6.......…คะแนน    
 

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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-1/1- 6.1-1/5  
 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

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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พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-2/1- 6.1-2/5 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชนผานทางเว็บไซตวิทยาลัย 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-3/1- 6.1-3/4 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-4/1- 6.1-4/4 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-5 
 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
โดยท้ังนี้ได ดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง และผลักดันใหเขารวมประกวดการแขงขันตาง ๆ 0  เชน โครงการชวนเพ่ือนเท่ียวไทย หัวใจสีเขียว ได
ดึงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินของ  มาประกวดจนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยพรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 6.1-6 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

6.1-1/1 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เร่ือง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ 

6.1-1/2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 

6.1-1/3 ภาพกิจกรรม “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555”  

6.1-1/4 ภาพกิจกรรม ทําบุญ และพิธีวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

6.1-1/5 นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-2/1 โครงการ ภาพกิจกรรม “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555” 

6.1-2/2 โครงการ ภาพกิจกรรม ทําบุญ และพิธีวันคลายวันสถาปณาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

6.1-2/3 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

6.1-2/4 โครงการสัมมนาการบริหารงานทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

6.1-2/5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองสงเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6.1-3/1 website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอ่ืนๆภาพโครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

6.1-3/2 website วิทยาลัยฯ หนาขาวสารและกิจกรรมอ่ืนๆภาพโครงการโครงการทําบุญวิทยาลัยฯ ป
การศึกษา 2556 

6.1-3/3 ภาพการรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต 

6.1-3/4 ภาพการดูงานโครงการสัมมนาการบริหารงานทางธุรกิจ 

6.1-4/1 แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 
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6.1-4/2 ผลการประเมินโครงการดูงานของนักศึกษาปริญญาโท 

6.1-4/3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการทําบุญวิทยาลัยฯ ป2555 

6.1-4/4 ผลการดําเนินการ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

6.1-5 ผลการดําเนินการ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 และขอเสนอแนะที่
ควรวางแผนและปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในคร้ังตอไป 

6.1-6 ภาพกิจกรรมเยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
กิจกรรม “เยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3” ใหณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 

ตัวบงช้ีท่ี 10  :  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

คําอธิบาย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม  เ ปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงานของบุคคลและสังคม 
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือให
สังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ี ยอมรับ
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.55– 31 พ.ค.56) 
 

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………2………ขอ : ..........2........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : .........4.........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : .........5.......…..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) 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
มีการวางแผนจัดโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2556 และเขียนโครงการเพ่ือจัดทําอยูในแผนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.1 
 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  

โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดดังนี้ คือ  
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1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 250  คน 
2. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ  70 
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ  75 
4. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ  70 
6. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม มีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม  รอยละ 70 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.2 
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2556 นี้ไดจัดเปนครั้งท่ี 3 ซ่ึงกิจกรรมนี้จะถูกจัดข้ึนทุกปเพ่ือเปนการทําบุญ
และระลึกถึงวันครบรอบวันสถาปนา 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.3 
 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  

ผูเขารวมโครงการไดใหขอเสนอแนะไววา โครงการทําบุญเปนเปนกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในสถาบันฯ  
การจัดงานทําบุญครั้งนี้กอใหเกิ ดวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกร  ท้ังยังสรางความสามัคคี และมิตรไมตรีท่ีดีตอ
บุคลากรภายในสถาบันฯ ดวยกันจึงคิดวาควรจัดข้ึนในทุกๆ ป 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.4 
 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ 
โดยท้ังนี้ไดดําเนินการสนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง และผลักดันใหเขารวมประกวดการแขงขันตาง ๆ 0  เชน โครงการชวนเพ่ือนเท่ียวไทย หัวใจสีเขียว ได
ดึงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินของ  มาประกวดจนไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.10.5 
 

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   
2. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 

สมศ.10.2 1. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
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2. ผลการประเมินโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
สมศ.10.3 1. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
สมศ.10.4 1. ผลการประเมินโครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
สมศ.10.5 1. ภาพกิจกรรมเยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

ประกวดกิจกรรม “เยาวชนทองเที่ยวหัวใจสีเขียว ป 3” ใหณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
 
ตัวบงช้ีท่ี 11  :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

คําอธิบาย  :  ศิลปะและวัฒนธรรม  เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรั บรักษาและสราง
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 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
วิทยาลัยไดจัดโครงการทําบุญวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2556 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.1 
 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  
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วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
วิทยาลัยไดจัด ตั้งถังแยกประเภทขยะ  เพ่ือเปนการทําความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอม และดูแลรักษา

สถานท่ีอันเปนท่ีใหความรูและจัดกิจกรรมท่ีดีเสมอมา 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.2 
 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
วิทยาลัยไดดําเนินการ ดูแลตนไมท่ีขอความอนุเคราะห จากสวนอาคารและสถานท่ี  เพ่ือมาปรับภู มิทัศน

ใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.3 
 

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  
วิทยาลัยไดมีพ้ืนท่ีและบริเวณโถง ชั้น 4 ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนพ้ืนท่ีในการจัด

กิจกรรมตางๆ ท่ีสนับสนุนพัฒนานักศึกษา บุคลากร บริการวิชาการ ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.4 
 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ   มีการดําเนินงาน ดังนี้  

 มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.51 
พรอมหมายเลขเอกสารอางอิง สมศ.11.5 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี  
สวนงานวิชาการดําเนินการในแตละปการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม สามารถประเมินได 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอนและ
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเค ราะห
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 สภาพแวดลอมอยา งเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

 

สมศ.11.1 1. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
สมศ.11.2 1. ภาพจัดตั้งถังแยกประเภทขยะ 
สมศ.11.3 1. ภาพการดูแลตนไมเพ่ือจัดแตงอาคารใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
สมศ.11.4 1. โครงการทําบุญวิทยาลัย ประจําป 2555 
สมศ.11.5 1. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1  : ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ และผูบริหารทุกระดับของ สวนงาน

วิชาการ (สกอ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………4………ขอ : ...........3.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ……….7.……ขอ : ..........5........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………7………ขอ : ...........5.......….คะแนน    

 

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 

  

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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6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงาน
วิชาการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีการประเมินผูบริหารอยางโปรงใส 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-1/1- 7.1-1/4) 
 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา สวนงาน
วิชาการ 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีการวางนโยบายการบริหารงานดานตาง ๆ ริเริ่มดําเนินการรางแผนกลยุทธ
ของวิทยาลัย โดยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันฯและรัฐบาล และถายทอดไปยังบุคลากรของวิทยาลัย 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-2/1- 7.1-2/4) 
 

3. ผูบริหารมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย  รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานสวนงานวิชาการไปยังบุคลากรในสวนงานวิชาการ 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการผูบริหารไดถายทอดและมอบหมายความรับผิดชอบลงสูบุคลากร เพ่ือติดตามผล
และดําเนินการใหไดตามเปาหมาย 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-3) 
 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน สวนงานวิชาการ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแตละงานตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ และมอบหมายความรับผิดชอบลงสูบุคลากร (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-4/1- 7.1-4/6) 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ สวนงาน
วิชาการเต็มตามศักยภาพ 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีการประชุมเพ่ือถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน ท้ังยังสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหฝกอบรมนอกสถานท่ี มีงบประมาณรองรับคาใชจายตามระเบียบ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-5/1- 7.1-5/3) 
 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนของ สวนงานวิชาการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล  

หลักการตอบสนอง  หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการ
กระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.1-6/1- 7.1-6/8) 
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7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสวนงานวิชาการ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัยฯ อยางเปนระบบและโปรงใส เพ่ือใหผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานตอไป (หมายเลขเอกสารอางอิง  7.1-7) 
 

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

รายการเอกสารหลักฐาน  

7.1-1/1 บันทึกขอความสงคําสั่งสภาสถาบันที่ 037/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารของคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

7.1-1/2 ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการและสวนงานอ่ืน พ.ศ.2553 

7.1-1/3 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 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ระหวางเดือนมิถุนายน- ธันวาคม 
2555 

7.1-2/3 ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติโดยใชเงินรายได 

7.1-2/4 คําสั่งสถาบัน เร่ืองใหพนักงานสถาบันลาศึกษาตอภายในประเทศ แบบเต็มเวลาทําการ 

7.1-3 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 2/2555 และคร้ังที่ 1/2556 

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

7.1-4/2 รายงานการประชุมสวนงานทั่วไป วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

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 

7.1-5/1 ประกาศสถาบัน เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานสถาบัน 

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

7.1-5/3 บันทึกขอความวิทยาลัย เร่ืองขอสงปฏิทินการจัดโครงการฝกอบรมประจําป 2556 

7.1-6/1 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 023/2553 เร่ือง แตงตั้งคณบดี 

7.1-6/2 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00139/2554(01)  เร่ือง แกไขคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ 

7.1-6/3 คําสั่งสภาสถาบัน ที่ 00456/2555(01) เร่ือง ใหพนักงานสถาบันพนจากตําแหนง 

7.1-6/4 คําสั่งสถาบัน ที่ 0033/2554 เร่ือง การมอบอํานาจในการดําเนินการของสวนงานวิชาการและ
สวนงานอ่ืน (เพิ่มเติม) 

7.1-6/5 ขอบังคับสถาบัน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
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7.1-6/8 พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

7.1-7 หนังสือบันทึกขอความสภาสถาบันฯ เร่ืองขอสงมติจากสภาสถาบัน คร้ังที่ 3/2556 เร่ืองขอเสนอ
พิจารณาผลการประเมินการบริหารของคณะบดีและผูอํานวยการสํานัก 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2  : การพัฒนาสวนงานวิชาการสูองคกรเรียนรู (สกอ.)  

เกณฑการประเมิน    
รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………4………ขอ : ...........4.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : ..........4........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………5………ขอ : ............5......….คะแนน    
 

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
บุคคลและแหลง 
เรียนรูอ่ืนๆ  ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (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 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มี
นโยบาย มีแผนการดําเนินงานประจําป และกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-1/1-7.2-1/3) 
 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู และทักษะดานการผลิตบัณฑิต
พรอมท้ังดานงานวิจัยอยางชัดเจนตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 และจัดโครงการสนับสนุนอยางจริงจัง 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-2/1-7.2-2/3) 
 

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

โดยท้ังนี้ดดําเนินการ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมีประสบการณตรงและมีการเผยแพร
ความรูไปสูกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยแบงเปน กลุมบุคลากรสายวิชาการ และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน  

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-3/1- 7.2-3/2) 

 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง 
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  
(explicit knowledge) 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีการรวบรวมความรูท้ังท่ีตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาและ
จัดเก็บเปนเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพรสูสาธารณะทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.2-4/1-7.2-4/5) 
 

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

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการนําองคความรูจากการจัดการความรูท่ีสกัดในปท่ีผานมาเปนแนวปฏิบัติงานจริง 
จากหัวขอเรื่อง สายวิชาการ-การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  และเทคนิคการสอน สายสนับสนุนหัวขอ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประหยัดการใชพลังงานของวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทํางาน มาใชประโยชนในการทําผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ี
แลว (หมายเลขเอกสารอางอิง 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 โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามแผน

ประจําปงบประมาณ 2556 
7.2-2/2 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2555 
7.2-2/3 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ KM ปงบประมาณ 2556 
7.2-3/1 ภาพการจัดงานโครงการอบรมการจัดการวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู 
7.2-3/2 ใบเซ็นชื่อของบุคลากรวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
7.2-4/1 Website หนา ระบบการจัดการความรู

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

content&view=article&id=309&Itemid=420&lang=th) 
7.2-4/2 องคความรู กลุมสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประหยัดการใช

พลังงานของวิทยาลัย 
7.2-4/3 องคความรู กลุมสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทํางาน 
7.2-4/4 องคความรู กลุมสายวิชาการ เรื่อง การนําเสนอผลงานในระดับชาติ 
7.2-4/5 องคความรู กลุมสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการสอน 
7.2-5/1 โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามแผน

ประจําปงบประมาณ 2556 
7.2-5/2 ผลการประเมินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและ

การจัดการเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)  
 
เกณฑการประเมิน 

 

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

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

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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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

  

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ี
กําหนด 

  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

สถาบันมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ. 2556-2560 โดยใน มีการ
ดําเนินงานดังนี้ 

- ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นําเสนอราง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบัน พ .ศ. 2556-2560 ในท่ีประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมมี
มติใหนําไปปรับปรุงขอความบางสวนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/1) 

- ท่ีประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติใชแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันพ .ศ. 2556- 2560 โดยสาระสําคัญคือ มีการกําหนดวิสัยทัศนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ เปน  “e-University ชั้นนําระดับประเทศในป ค .ศ.2017” และ
กําหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร เพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตอไป               
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/2) 

-   มีการติดตามการดําเนิน งานตามแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ. 
2556-2560 โดย ท่ีประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 9/2555  วันพุธท่ี 26 กันยายน 2555 มีขอหารือเพ่ือติดตามผล
การดําเนินตามแผน แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน พ .ศ. 2556-2560 และมีมติให 
อธิการบดีพิจ ารณาและทบทวนการดําเนินงานตามแผน แมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบัน พ .ศ. 2556-2560  หากมีขอปรับปรุงใหเสนอสภาสถาบันพิจารณา และใหจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระบบ e-University  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/3 - 7.3-1/4 ) 

- อธิการบดีมีคําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี 0197/2556 ลงวันท่ี 26
กุมภาพันธ 2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือ
ตรวจสอบและทําคําของบประมาณ เพ่ือใหดําเนินการอยางเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ กอนส งไปยัง
กระทรวงเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/5) 

- ในระหวางท่ีสถาบันอยูในชวงของการจัดทํา รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศ  เพ่ือใชในการดําเนินการพัฒนาระบบงานตางๆ  
ในชวงปงบประมาณ 2554-2558  โดยหลังจากสถาบันฯ ประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแลว  สํานักบริการคอมพิวเตอรก็จะทําการปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของ
สถาบัน (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-1/6) 
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2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสถาบันมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการตัดสินใจตามพัธกิจของสถาบัน 

- ระบบงานเพ่ือรองรับการบริการจัดการ ทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ไดแก ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจายลักษณะสามมิติ ซ่ึงประกอบดวย ระบบงาน
งบประมาณ  ระบบการเงิน  ระบบพัสดุ  ระบบทะเบียนสินทรัพย และระบบบัญชี 3 
มิติ  http://financial.kmitl.ac.th/ 

- ระบบงานท่ีใหบริการทางดานการเรียนการสอนกับนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี  เชน  ระบบ
ลงทะเบียนเรียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ และระบบรับสมัครนักศึกษา 
เปนตน http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php 

- ระบบงานท่ีรองรับงานทางดานบุคลากร ไดแก ระบบสารสนเทศบุคลากร และ ระบบใบแจงเงินเดือน 
คาตอบแทน 

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

 
ระบบงานท่ีใหบริการทางดานตาง ๆ กับนักศึกษาและบุคลากร ไดแก 
- ระบบการสืบคนขอมูลหอสมุดกลาง http://161.246.37.11/ 2 
- ระบบบริการดาน E-Mail  ของสถาบัน http://webmail.kmitl.ac.th/ 
- ระบบบริการดาน E-Mail  ของสถาบันอีกแนวทางหนึ่ง http://www.live.kmitl.ac.th/ 
- ระบบการบริการเครือขายแบบไรสาย (รองรับการเก็บรายละเอียดผูใชงานและการใช

งาน)http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/ 
- ระบบบริการดานกระดานถาม-ตอบกลางของสถาบัน http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/ 
- ระบบรองรับการทดลองพัฒนาระบบงานสําหรับ หนวยงาน บุคลากร และนักศึกษา ไดแก การ

ใหบริการเว็บเซิรฟเวอร http://webserv.kmitl.ac.th 
- การใหบริการโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการสอนและการวิจัย  แบงเปน 6 กลุม  คือ    

       กลุมท่ี 1 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบ 
      กลุมท่ี 2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม 
       กลุมท่ี 3 โปรแกรมคํานวณเชิงตัวเลขเฉพาะทาง 
      กลุมท่ี 4 โปรแกรมชวยพัฒนาการคํานวณเชิงตัวเลข 
      กลุมท่ี 5 ซอฟทแวรลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟท 
       กลุมท่ี 6 Open Source http://software.kmitl.ac.th/  

- ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/ 
 (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-2/1-7.3-2/12) 
 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยการใหผูใชตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจผานทางเอกสารสํารวจความพึงพอใจ จะทําการสํารวจในชวงเดือนพฤษภาคมของแตละ

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
http://161.246.37.11/
http://webmail.kmitl.ac.th/
http://www.live.kmitl.ac.th/
http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/
http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/
http://webserv.kmitl.ac.th/
http://software.kmitl.ac.th/
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ปงบประมาณ  ซ่ึงผลการประเมินในปการศึกษา 2555 คิดเปนรอยละ 2.77 และมีการรับแจงความตองการ
เพ่ิมเติมจากผูใชระบบผานระบบ  call center  ของ สํานักบริการคอมพิวเตอร และทางการประชุมรวม
ระหวางทีมผูพัฒนาระบบและ ทีมผูใชระบบ  ( หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-3 ) 
 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

- จัดใหมีการประชุมผูพัฒนาระบบงาน เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหและสรุปผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบงานตอไป 

-   มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนไปตามผลการประเมินความพึงพอใจในปท่ีผานมา เชน 

• มีการปรับปรุงรูปแบบ /ขนาด ของตัวอักษร ปรับแตงสีพ้ืนหลังใหไมรบกวนสายตา เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการใชงาน 

• เพ่ิมเติมรายงานในระบบทะเบียนคุมงบประมาณ ตามท่ีผูใชงานรองขอมา 

• เพ่ิมเติมความสามารถในการสืบคนขอมูลของระบบสารบรรณ 
 (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-4) 
 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 

สถาบันมีการสงขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 และวันท่ี 30 ธันวาคม 2555 และมีการจัดทํารายงาน
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสถาบันท่ี   http://financial.kmitl.ac.th/uoc/ และมีการนําสงขอมูลประกัน
คุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA Online ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.3-5.) 
   
 

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 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 9/2555   วันท่ี 26 กันยายน 2555 
7.3-1/4 มติสภาสถาบันฯครั้งท่ี 11/2555  วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
7.3-1/5 คําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี 0197/2556 
7.3-1/6 แผนสารสนเทศสถาบัน 
7.3-2/1 http://financial.kmitl.ac.th/ 

7.3-2/2 http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php 

7.3-2/3 https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel 
7.3-2/4 https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html 
7.3-2/5 http://161.246.37.11/ 2 

7.3-2/6 http://webmail.kmitl.ac.th/ 

7.3-2/7 http://www.live.kmitl.ac.th/ 

7.3-2/8 http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/ 
7.3-2/9 http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/ 

7.3-2/10 http://webserv.kmitl.ac.th 
7.3-2/11 http://software.kmitl.ac.th/ 

http://financial.kmitl.ac.th/uoc/
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
http://161.246.37.11/
http://webmail.kmitl.ac.th/
http://www.live.kmitl.ac.th/
http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/
http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/
http://webserv.kmitl.ac.th/
http://software.kmitl.ac.th/
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7.3-2/12 http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/ 
7.3-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศ 
7.3-4 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ วันจันทรท่ี 27 

พฤษภาคม 2556 
7.3-5 http://financial.kmitl.ac.th/uoc/ 

ระบบ CHE QA Online 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

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

ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………4………ขอ : ..........3........….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ..........5........….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………6………ขอ : ...........5.......….คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของ สวนงานวิชาการ  รวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  
3 ดาน ตามบริบทของสวนงานวิชาการ ตัวอยางเชน 
     - ความเสี่ยงดานทรัพยา กร (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   

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 

http://alumni.kmitl.ac.th/web_qa/
http://financial.kmitl.ac.th/uoc/
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แผน 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

  

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสวนงานวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(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 
     - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
     - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสวนงานวิชาการ 

 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง มี 6 ดาน 
ดําเนินการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงเพ่ือนําไปทําแผนบริหารความ
เสี่ยง (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-2/1 - 7.4-2/3) 
 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบความรุนแรง 
และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 และกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยง
เรงดวนท่ีตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน 
3. ความเสี่ยงภาพลักษณและชื่อเสียง 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-3/1-7.4-3/4) 
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดแผนบริหารความเสี่ยง และกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติท่ีจะสราง

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน  
(หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-4/1-7.4-4/4) 

 
5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอ คณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในวิทยาลัยฯ (หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-5/1- 7.4-5/4) 

 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการ ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  หมายเลขเอกสารอางอิง 7.4-6/1-7.4-
6/4) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

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

7.1-1/2 คําสั่งสถาบันที่ 1695(1)/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2556 

7.4-2/1 แผนการดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7.4-2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เร่ือง พิจารณาการปอนขอมูลบริหารความเสี่ยง 

7.4-2/3 คูมือการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

7.4-3/1 2ตารางวิเคราะหและประเมินบริหารความเสี่ยง2 ประจําปงบประมาณ 2556 

7.4-3/2 ปฏิทินบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ.2556 

7.4-3/3 บันทึกขอความ เร่ืองแนวทางการจัดทําแผนบริหารความพรอมตอภาวะวิกฤต 

7.4-4/1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2556 

7.4-4/2 โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณบริหารความเสี่ยง 

7.4-4/3 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย .2) รอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

7.4-4/4 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รอบระยะเวลา 6 เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค.-30 มี.ค.56) 

7.4-5/1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/1151 วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เร่ือง ขอรายงานการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

7.4-5/2 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.25/178 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 เร่ือง ขอสงผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2555 

7.4-5/3 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.01(16)/028 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 เร่ือง การกรอกขอมูลความ
เสี่ยงผานระบบ Online ประจําปงบประมาณ 2556 
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7.4-5/4 บันทึกขอความ ที่ ศธ  0524.25/018 วันที่ 22 มกราคม 2556 เร่ือง การติดตามรายงานผลการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2555 

7.4-6/1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0524.01(16)/063 วันที่ 25 มีนาคม 2556 เร่ือง การติดตามรายงาน
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

7.4-6/2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 

7.4-6/3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2556 

7.4-6/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวนงานวิชาการวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2555 ขอ 5.8 เร่ือง
พิจารณาดําเนินการดานความเสี่ยงของวิทยาลัย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 12 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.) 
คําอธิบาย  :  สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองทีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุ ดมศึกษาตามหนาท่ีและ
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.53 – 30 ก.ย.54) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………………ขอ : ..................….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………………ขอ : ..................….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………………ขอ : ..................….คะแนน    ไมบรรลุเปาหมาย 
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ของสถานศึกษา 

  

2 สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ   

3 สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

  

4 สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา   

5 สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล   

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
การบริหารงานตามนโยบา ยของ คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ประสิทิธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
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) 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง 

(คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……-…………ขอ : ...........-.......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : .........4.........….คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………4………ขอ : ........4..........….คะแนน    
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 

1 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแล สวนงานวิชาการ  รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของสวนงานวิชาการ ตามหนาท่ีและบทบาทของ คณะกรรมการประจําสวน
งานวิชาการ 

  

2 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับ
ดูแลสวนงานวิชาการ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการ
ประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสวนงานวิชาการไดกําหนดใหมีกระบวนการ
ท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนนิงานของสวนงานวิชาการ 

  

3 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสวนงานวิชาการมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสวนงานวิชาการท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

  

4 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันท่ีกําหนดใหมี
ระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการ
ดําเนินงานตามระบบนั้น 

  

5 รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจของผูบริหารสวนงานวิชาการ 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล สวนงานวิชาการ  
รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ สวนงานวิชาการ ตามหนาท่ีและบทบาทของ คณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ 
วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดและทบทวนนโยบายการดําเนินงานในดานตาง ท้ังแผนกลยุทธ นโยบายการ
บริหารงานตาง ๆ  
 (ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.1) 
 
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล สวนงานวิชาการ  โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหาร สวนงานวิชาการ ได
กําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สวนงานวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิ ดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 (ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.2) 
 
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหาร สวนงานวิชาการ มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน 
ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสวนงานวิชาการท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานท้ังดานการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและแผน การเงินและ
งบประมาณ 
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.3) 
 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของ สถาบัน ท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหารโดย
คณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงาน
ตามระบบชั้น 
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.4) 
 
5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร สวนงาน
วิชาการ 

วิทยาลัยฯ ไดรายงานผลคะแนนการปฏิบัติงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร 
(ระบุเลขดัชนีของหลักฐานอางอิง สมศ.13.5) 
 
หมายเหตุ ระดับสถาบัน  ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี 
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รายการเอกสารหลักฐาน  

สมศ.13.1 1. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2.รายงานการประชุม เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน) 

สมศ.13.2 1. งบประมาณ 2556   แผนการรับนักศึกษา ป 2556 –  2560  และ สรุปประมาณการ
รายรับ-รายจาย 
2. รายงานการประชุม  เรื่อง รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สถาบันฯ รอบ 12 เดือน   
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
4. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
5. คําสั่งวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบตามตัวองคประกอบท้ัง 9 องค ประจําป
การศึกษา 2555 
6. รายงานการประชุม  เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน) 

สมศ.13.3 1. รายงานการประชุม เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
2. รายงานการประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ จํานวน 4 เรื่อง คือ แผน-ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2555  การทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ 2555  แผนการรับนักศึกษา ป 2556 –  2560  และ สรุปประมาณการ
รายรับ-รายจาย 
3. รายงานการประชุม  รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สถาบันฯ รอบ 12 เดือน  นโยบายบริหารงานดานตาง ๆ ของวิทยาลัย  การจัดภาระงาน
ของคณาจารย  และแผนกลยุทธของวิทยาลัยท่ีสวนงานตาง ๆ ตองดําเนินการ 
4. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
6. คําสั่งวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบตามตัวองคประกอบท้ัง 9 องค ประจําป
การศึกษา 2555 
7. รายงานการประชุม  เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน) 

สมศ.13.4 1 .  ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีดําเนินการประเมินผลการบริหาร 
2.  มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระ บัง  ครั้งท่ี 3/2554  วัน
พุธท่ี 30 มี.ค. 2554 เรื่อง ขอเสนอพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกท่ีเก่ียวของกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
3. ประกาศวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สมศ.13.5 1.  รายงานการประชุม  เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป 2555 (รอบ 12 เดือน) 
2. รายงานการประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ จํานวน 4 เรื่อง คือ แผน-ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2555 การทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ 2555  แผนการรับนักศึกษา ป 2556 –  2560  และ สรุ ปประมาณการ
รายรับ-รายจาย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ 
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12 เดือน 
4. สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555  (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) (รอบ 12 เดือน) 
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปงบประมาณ (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ………5………ขอ : ............3......….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ………7………ขอ : ............5......….คะแนน    บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ………7………ขอ : .............5.....….คะแนน    
 

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 
 โดยท้ังนี้ไดดําเนินการมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 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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โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีนโยบายการหารายไดของวิทยาลัย มีแผนการใชจายงบประมาณ      
มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดใหกับสาขาวิชา มีประมาณการรายรับและรายจายเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-2/1- 8.1-2/5) 

 
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสวนงานวิชาการและ
บุคลากร 
 โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธ
กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  สรุปรายรับ- รายจาย และสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําป (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-3/1 8.1-3/3) 

 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการมีการจัดทํารายงานทางการเงินของวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ และรายงานทางการเงินประจําเดือน (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-4/1- 8.1-4/3) 
 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของสวนงานวิชาการ อยางตอเนื่อง 
 โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ สวนบริหารวิชาการวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ประชุมติดตามสถานะทางการเงิน 
และขอมูลรายงานผลรายรับและรายจายจริงจากสวนงานคลัง มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชวิเคราะห
คาใชจายอยางเปนระบบ (หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-5/1- 8.1-5/2) 
 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีสวนงานวิชาการ กําหนด 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการดูแลติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 8.1-6) 
 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินจากทางระบบบัญชี 3 มิติ และมี
การวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ (หมายเลขเอกสารอางอิง 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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 111 

 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
8.1-2/5 ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-3/1 ประมาณการรายรับและรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-3/2 แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําป ประจํางบประมาณ 2555 
8.1-3/3 คํารับรับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-4/1 บันทึกขอความ ท่ี 0524.25(1)/1180 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองและตามเอกสารงบประมาณ (สงป). ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555  
(รอบ 12 เดือน) 

8.1-4/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 11 / 2555 
8.1-4/3 สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-5/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ครั้งท่ี 6 / 2555 
8.1-5/2 มติสภาสถาบัน ครั้งท่ี 3/2553 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินรายได

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

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

สวนงานวิชาการ(วืทยาลัย) และสวนงานอ่ืน ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 
8.1-7/2 สรุปผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55) 

 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  ……7……ขอ : ........4....….คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  …7-8……ขอ : ........4........คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  ……9…… ขอ : ........5......คะแนน    
 

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
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ 

  

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง   

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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คณะตางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

  

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสวนงานวิชาการ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 โดยท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ท้ัง ระดับวิทยาลัย และระดับ
สาขาวิชา มีการประชุมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีรายงานการประชุมเพ่ือ สรุปขอคิดเห็น
และประเด็นวาระตางๆ ของคณะกรรมการ และมีการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา (หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-1/1-9.1-1/7) 
 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสวนงานวิชาการ 

 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพฯ 
(หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-2/1-9.1-2/8) 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสวนงานวิชาการ 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดดําเนิการใชอัตลักษณตามสถาบันฯ และมีการใชตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ  
 (หมายเลขเอกสารอางอิง 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 

 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

(หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-4/1-9.1-4/5) 
 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุธทุกตัวบงชี ้(หมายเลขเอกสารอางอิง 9.1-5/1-9.1-5/3) 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง  9 องคประกอบ
คุณภาพ 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-6/1-9.1-6/9 
 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต  และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสวนงานวิชาการ 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยฯ มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-7/1-9.1-7/5 
 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะตางสถาบัน  และมีกิจกรรม
รวมกัน 
 โดยท้ังนีว้ิทยาลัยฯมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี

กิจกรรมรวมกัน เชน มหาลัยราชภัฏเพรชบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี จังหวัด
เพรชบุรี 

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-8/1-9.1-8/5 
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน  และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 โดยท้ังนี้วิทยาลัยไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน และเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือเปนแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานดานประกันคุณภาพใหกับผูท่ีมีความสนใจ  

พรอมหมายเลขเอกสารอางอิงดังนี้ 9.1-9/1-9.1-9/2 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  

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

9.1-1/2 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 190/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา ปการศึกษา 2555 

9.1-1/3 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2555 
9.1-1/4 รายงานการประชุมคณะทํางานตามองคประกอบ (1-9 องคประกอบ) 
9.1-1/5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-1/6 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา  ครั้งท่ี 1/2555  
9.1-1/7 หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

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

เจาคุณทหารลาดกระบัง 
9.1-2/2 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=75
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9.1-2/3 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-2/4 คําสั่งวทิยาลัยฯท่ี 189/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ

วิทยาลัย ปการศึกษา 2555 
9.1-2/5 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 190/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประกันคุณภาพระดับ

สาขาวิชา ปการศึกษา 2555 
9.1-2/6 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ครั้งท่ี 1/2555  
9.1-2/7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ค้ังงท่ี 2/2555 
9.1-2/8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-3/1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 3/2555 วันพุธท่ี 

28 มีนาคม 2555 เรื่อง การทบทวนอัตลักษณของสถาบัน 
9.1-3/2 ตัวบงชี้ท่ี 16.1 ของ สมศ. 
9.1-4/1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-4/2 รายงานการประชุมการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพนักศึกษา 
9.1-4/3 เอกสารการนําผลการประเมินคุณภาพทาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
9.1-4/4 รายงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา 
9.1-4/5 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=1272) 

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
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9.1-6/6 องคประกอบท่ี 6 ขอมูลจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 
(http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=71&Itemid=1132) 

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/) 
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 บันทึกขอความเชิญเขารวมโครงการอบรมเสริมสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอก (สมศ.)  
9.1-7/3 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสถาบัน 
9.1-7/4 การอบรม  เรื่องการนําแนวทาง TQA มาใชในการพัฒนาคุณภาพองคกร 
9.1-7/5 การประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
9.1-8/1 โครงการศึกษาดูงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
9.1-8/2 หนังสือขอความอนุเคราะหและตอบรับเขาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
9.1-8/3 รายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมภาพกิจกรรม 
9.1-8/4 ผลประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8/5 2หนังสือขอเชิญเขารวมกิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รายชื่อผูเขารวม

และภาพกิจกรรม 
9.1-9/1 2แนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
9.1-9/2 2หนาเว็บไซตขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=17&Itemid=75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
http://www.cheqa.kmitl.ac.th/CHEQA/
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=75
http://www.amc.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=75


รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 117 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1.1  : ระดับคะแนนเฉล่ียการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

รอบระยะเวลาเก็บขอมูล :  ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56) 
 
ผลการประเมินปการศึกษา 2554  3.90     :   4  คะแนน 
เปาหมายของปการศึกษา 2555  ระดับ 4  :  4 คะแนน   
ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555  3.88     :   4 คะแนน   ไมบรรลุเปาหมาย 

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  3.73 
2 ผลสํารวจของนักศึกษา 3.91 
3 ผลสํารวจของผูใชบัณฑิต 3.99 
 คาคะแนนเฉล่ีย 3.88 

 
 

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 



118 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 

 

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 ผลการสํารวจความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต  ปการศึกษา 2554 
9.1.1-4 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของสถาบัน (การปฏิบัติงานของสถาบันท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณ ) 
 
 
ฉ) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  
        

ตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดท้ัง 9 

องคประกอบ) 

คะแนนท่ีได (5 
คะแนน) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด 

คาเฉลี่ย .... .... คะแนน 
 

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

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 (ผลการประเมินปการศึกษา 2554 ) 
1. คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามองคประกอบ   
    1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

คาเฉลี่ย 4 

    1.2 การเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.43 
    1.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.50 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2555 (ผลการประเมินปการศึกษา 2554 ) 
    1.4 การวิจัย คาเฉลี่ย 3.25 
    1.5 การบริการวิชาการแกสังคม คาเฉลี่ย 3.30 
    1.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คาเฉลี่ย 3.00 
    1.7 การบริหารและการจัดการ คาเฉลี่ย 3.75 
    1.8 การเงินและงบประมาณ คาเฉลี่ย 3.00 
    1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คาเฉลี่ย 3.00 
2. คะแนนเฉลี่ยท้ัง 9 ประกอบ (ขอ 1.1 – 
1.9) 

คาเฉลี่ย 3.44 

 
 
 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
2. รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจําปการศึกษา 2554  

  3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 
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สวนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมิน 
และทิศทางการพัฒนา 

 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ปการศึกษา 2555 
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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 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 4 ขอ 6   4 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละ 45 
11.5 

51.11  4.26 
22.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 25 
8 

35.56  5 
22.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 7 ขอ 5   4 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 6 ขอ 5   3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 6 ขอ 6   4 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 6 ขอ 6   5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 4 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 1 (สมศ.) รอยละ 75  95.62  4.78 
ตัวบงช้ีท่ี 2 (สมศ.) 3.51 ขึ้นไป  3.99  3.99 
ตัวบงช้ีท่ี 3 (สมศ.) รอยละ 20  28.72  5 

ตัวบงช้ีท่ี 4 (สมศ.) รอยละ 40    
ยังไมมีนักศึกษาป.เอก 

สําเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 14 (สมศ.) 
คาดัชนีคุณภาพ 

4.21 
 5  4.17 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 2 

    4.35 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 7 ขอ 6   4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 6 ขอ 6   5 
คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 3 

    4.5 

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

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 180,000 บาท 
7,254,428.57 

337,415.28  5 
21.5 

ตัวบงช้ีท่ี 5 (สมศ.) รอยละ 18  62.22  5 
ตัวบงช้ีท่ี 6 (สมศ.) รอยละ 18  13.33  3.33 
ตัวบงช้ีท่ี 7 (สมศ.) รอยละ 8  0  0 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 4 

    3.88 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน* 
 

บรรลุเปาหมาย  
( = บรรล ุ
 = ไมบรรลุ) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5 ขอ 3   3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ 5   5 
ตัวบงช้ีท่ี 8 (สมศ.) รอยละ 25  44.44  5 
ตัวบงช้ีท่ี 9 (สมศ.) 4 คะแนน 3   3 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 5 

    4 

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  3.27  3.27 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 7 

    4.65 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 7 ขอ 7   5 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 8 

    5 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 8 ขอ 9   5 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1.1 4 3.88   4 
ตัวบงช้ีท่ี 15 (สมศ.) 4 คะแนน    3.44 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 9 

    4.15 

 
* 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   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 

องคประกอบท่ี 1 
- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ไมนําตัวบงช้ี สม
ศ.ท่ี 16-17  มา
คํานวณ 

องคประกอบท่ี 2 4.09 4.25 4.59 4.35 การดําเนินงานระดับด ี   
องคประกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี   
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 2.78 3.89 การดําเนินงานระดับด ี   
องคประกอบท่ี 5 

- 4.00 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
ไมนําตัวบงช้ี สม
ศ.ท่ี 18  มา
คํานวณ 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก   
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 3.27 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก   
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   
องคประกอบท่ี 9 

- 5.00 4.62 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
ไมนําตัวบงช้ี สม
ศ.ท่ี 15 มา
คํานวณ 

เฉลี่ยรวม 
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ 

4.32 4.67 3.96 4.37 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี    
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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 - - 4.69 4.69   
ตัวบงช้ี 2.8   5 5   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 1 

  5 5   

มาตรฐานท่ี 2       
มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.86 3.27 4.66   
ตัวบงช้ี 1.1  5  5   
ตัวบงช้ี 2.4  4  4   
ตัวบงช้ี 7.1  5  5   
ตัวบงช้ี 7.3  5  5   
ตัวบงช้ี 7.4  5  5   
ตัวบงช้ี 8.1  5  5   
ตัวบงช้ี 9.1  5  5   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 2 ก 

 4.86  4.86   

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.32 4.44 4.23 4.36   
ตัวบงช้ี 2.1  4  4   
ตัวบงช้ี 2.2 4.26   4.26   
ตัวบงช้ี 2.3 5   5   
ตัวบงช้ี 2.5 3   3   
ตัวบงช้ี 2.6  4  4   
ตัวบงช้ี 2.7  4  4   
ตัวบงช้ี 3.1  4  4   
ตัวบงช้ี 3.2  5  5   
ตัวบงช้ี 4.1  5  5   
ตัวบงช้ี 4.3 5   5   
ตัวบงช้ี 5.1  2  2   
ตัวบงช้ี 5.2  5  5   
ตัวบงช้ี 6.1  5  5   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 2 ข 

4.32 4.44 4.23 4.36   
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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 3 - 5.00 2.78 4.67   
ตัวบงช้ี 4.2  5  5   
ตัวบงช้ี 7.2  5  5   
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานท่ี 3 

 5  5   

เฉลี่ยรวม 
ทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

4.32 4.67 3.96 4.37   

ผลการประเมิน ดี ดี
มาก 

ดี ดี   
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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 4.46 4.40 
  

ตัวบงช้ี 2.6  4  4   
ตัวบงช้ี 2.7  5  5   
ตัวบงช้ี 2.8   5 5   
ตัวบงช้ี 3.1  4  4   
ตัวบงช้ี 3.2  5  5   
ตัวบงช้ี 5.1  3  3   
ตัวบงช้ี 5.2  5  5   
คาคะแนนเฉลี่ย ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 

 4.33 4.46 4.40 
  

ดานกระบวนการภายใน 3.00 4.78 4.09 4.48   

ตัวบงช้ี 1.1  5  5   
ตัวบงช้ี 2.1  4  4   
ตัวบงช้ี 2.4  4  4   
ตัวบงช้ี 2.5 3   3   
ตัวบงช้ี 4.1  5  5   
ตัวบงช้ี 6.1  5  5   
ตัวบงช้ี 7.1  5  5   
ตัวบงช้ี 7.3  5  5   
ตัวบงช้ี 7.4  5  5   
ตัวบงช้ี 9.1  5  5   
คาคะแนนเฉลี่ย 
ดานกระบวนการภายใน 

3.00 4.78 4.09 4.48 
  

ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00   
ตัวบงช้ี 4.3 5   5   
ตัวบงช้ี 8.1  5  5   
คาคะแนนเฉลี่ย 
ดานการเงิน 

5 5  5 
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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 

4.63 5.00 3.13 3.97 
  

ตัวบงช้ี 2.2 4.26   4.26   
ตัวบงช้ี 2.3 5   5   
ตัวบงช้ี 4.2  5  5   
ตัวบงช้ี 7.2  5  5   
คาคะแนนเฉลี่ย  
ดานบุคลากรการเรียนรู 
และนวัตกรรม 

4.63 5.00 3.13 3.97 
  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกมุมมอง 

4.32 4.67 3.96 4.37 
  

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี 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 3.00 - - 3.00   
ตัวบงช้ี 2.5 3.00   3.00   
(2) ดานวิชาการ 4.63 4.00 4.17 4.24   
ตัวบงช้ี 2.1  4.00  4.00   
ตัวบงช้ี 2.2 4.26   4.26   
ตัวบงช้ี 2.3 5   5.   
ตัวบงช้ี 2.4  4  4   
ตัวบงช้ี 2.6  4  4   
(3) ดานการเงิน - 5 - 5   
ตัวบงช้ี 8.1  5  5   
(4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 3.27 4.75   

ตัวบงช้ี 1.1  5  5   
ตัวบงช้ี 7.1  5  5   
ตัวบงช้ี 7.2  5  5   
ตัวบงช้ี 7.3  5  5   
ตัวบงช้ี 7.4  5  5   
ตัวบงช้ี 9.1  5  5   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ 
มาตรฐานท่ี 1 

4.09 4.70 3.72 4.45 
  

2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.67 4.69 4.68   
ตัวบงช้ี 2.7  5  5   
ตัวบงช้ี 2.8   5 5   
ตัวบงช้ี 3.1  4  4   
ตัวบงช้ี 3.2  5  5   
(2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 2.78 3.89   
ตัวบงช้ี 4.1  5  5   
ตัวบงช้ี 4.2  5  5   
ตัวบงช้ี 4.3 5   5   
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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 

- 4.00 4.00 4.00   

ตัวบงช้ี 5.1  2  2   
ตัวบงช้ี 5.2  5  5   
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67   

ตัวบงช้ี 6.1  5  5   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของมาตรฐานท่ี 2 

5 4.63 4.01 4.31   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

4.32 4.67 3.96 4.37   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 

 

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
 
องคประกอบท่ี 2    การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ขาดแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ 
บุคลาการสายสนับสนุนท่ีมีการวเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

1. จัดทําแผนบริหารและการพัฒนาฯ อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง รวมท้ังมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนฯ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2. ขาดการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ควรมีการประชุมของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือประเมินการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามตัวบงชี้ผลการดําเ นินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3. ขนาดและจํานวนหองเรียนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท้ังในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ไมสอดคลองและไมเพียงพอ 

3. ควรมีการวางแผนและนําเสนอแผนในการ
พัฒนากายภาพของวิทยาลัยฯ และขอการ
สนับสนุนจากสถาบันฯ 

4. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแผน ข และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวนนักศึกษามาก 

4. ควรมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ และนโนบายของ
สถาบันตอการเปนมหาวิทยาลัยกลุม ค 1 (เนน
การวิจัยและบัณฑิตศึกษา) 
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องคประกอบท่ี 3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ขาดผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ควรมีการประเมินความสําเร็จและวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ 

 
 
องคประกอบท่ี 4    การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีจํานวนอาจารยท่ีทําผลงานวิจัยเฉพาะกลุม 1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยทุกทานเขารวม
ทํางานวิจัยอยางท่ัวถึง และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน 

2. ขาดการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานภายนอก 

2. ควรมรการสรางผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอ
ชุมชนภายนอกและมีผลของการนําไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกท่ีชัดเจน 

 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
วิทยาลัยมีศักยภาพสูงในการใหบริการทางวิชาการท่ีมี
ความหลากหลาย บนพ้ืนฐานเทคโนโลยี 

การดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของ
วิทยาลัยยังไมมีความหลากหลายในรูปแบบท่ีอยูบน
พ้ืนฐานเทคโนโลยี รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของในการ
ใหบริการวิชาการยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้นวิทยาลัย
ควรวิเคราะหเพ่ือกําหนดทิศทางการใหบริการ
วิชาการใหมีความหลากหลายยิ่งข้ึน โดยการมีสวน
รวมของคณาจารยและบุคลากรมากยิ่งข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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องคประกอบท่ี 6    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงและ
การบริการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
วงจํากัด ทําใหมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และ
การบริหารงาน 

1. ควรดําเนินการวิเคราะหเพ่ือกําหนดความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการในพันธกิจสําคัญของ
วิทยาลัย รวมท้ังกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ดังกลาวใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

2.  2. วิทยาลัยมีการประเมินการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนั้นผูบริหารควรนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงบริหารงานในแตละประเด็น 
รวมท้ังมีการติดตาม 

 
 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

วิทยาลัยอางอิง “ยุทธศาสตรการเงิน” ของสถาบันฯ แต
ไมมี “ยุทธศาสตรการเงิน” ระดับวิทยาลัย  

วิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํา “ยุทธศาสตรการเงิน” 
ของวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเดน แนวทางการ
สรางรายไดพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายไดประจําจาก
คาละทะเบียนของนักศึกษา และควรกําหนดแนว
ทางการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ แตยังไมสามารถ

ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
องคประกอบได 

1. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ตอบสนองระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
อาจใชเปนลักษณะ การรวบรวมการติดตาม 
และวิเคราะหผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วิทยาลัยยังไมสามารถแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ตอของประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วิทยาลัยควรดําเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

29383 2555 01600 01589 1 จํานวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 6 

29383 2555 01600 01589 2 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 3 - -ระดบัปรญิญาตรี 2 

29383 2555 01600 01589 4 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 5 - -ระดบัปรญิญาโททีม่เีฉพาะแผน ก 1 

29383 2555 01600 01589 6 - -ระดบัปรญิญาโททีม่เีฉพาะแผน ข - 

29383 2555 01600 01589 7 

- -ระดบัปรญิญาโท ทีม่ทีัง้
แผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสารหลกัสตูร
ฉบบัเดยีวกนั 2 

29383 2555 01600 01589 8 
จํานวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก ทีม่ี
นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในแผน ก 1 

29383 2555 01600 01589 9 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 10 - -ระดบัปรญิญาเอก 1 

29383 2555 01600 01589 587 
จํานวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ทีม่ี
นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน 1 

29383 2555 01600 01589 25 
จํานวนศนูยจั์ดการศกึษานอกสถานทีต่ัง้
ทัง้หมด - 

29383 2555 01600 01589 26 
จํานวนหลกัสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอนนอก
สถานทีต่ัง้ - 

29383 2555 01600 01589 27 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 28 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 29 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 30 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 31 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 32 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 33 

จํานวนหลกัสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอนนอก
สถานทีต่ัง้  และแจง้ใหค้ณะกรรมการการ
อดุมศกึษาทราบ - 

29383 2555 01600 01589 34 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 35 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 36 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 139 

 

OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

29383 2555 01600 01589 37 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 38 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 39 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 40 
จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF 6 

29383 2555 01600 01589 41 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 42 - -ระดบัปรญิญาตรี 2 

29383 2555 01600 01589 43 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 44 - -ระดบัปรญิญาโท 3 

29383 2555 01600 01589 45 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 46 - -ระดบัปรญิญาเอก 1 

29383 2555 01600 01589 47 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF และมกีารประเมนิผลตามตวับง่ชี้
ผลการดําเนนิงานฯ ครบถว้น - 

29383 2555 01600 01589 48 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 49 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 50 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 51 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 52 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 53 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 11 จํานวนหลกัสตูรวชิาชพีทีเ่ปิดสอนทัง้หมด - 

29383 2555 01600 01589 12 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 13 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 14 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 15 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 16 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 17 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 18 

จํานวนหลกัสตูรวชิาชพีทีเ่ปิดสอนและไดรั้บ
การรับรองหลกัสตูรจากองคก์รวชิาชพี
ทัง้หมด - 
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29383 2555 01600 01589 19 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 20 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 21 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 22 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 23 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 24 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 61 

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

29383 2555 01600 01589 62 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 63 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 64 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 65 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 66 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 67 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 54 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF ทีม่ผีลการประเมนิตามตวับง่ชี้
ผลการดําเนนิงานฯ ผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ 5 ขอ้แรก และอยา่งนอ้ยรอ้ย
ละ 80 ของตวับง่ชีท้ีกํ่าหนดในแตล่ะปี) - 

29383 2555 01600 01589 55 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 56 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 57 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 58 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 59 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 60 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 695 

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF ทีม่ผีลการประเมนิตามตวับง่ชี้
ผลการดําเนนิงานฯ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
ครบทกุตวับง่ชี ้   

29383 2555 01600 01589 696 - -ระดบัอนุปรญิญา   

29383 2555 01600 01589 697 - -ระดบัปรญิญาตรี   

29383 2555 01600 01589 698 - -ระดบั ป.บณัฑติ   
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29383 2555 01600 01589 699 - -ระดบัปรญิญาโท   

29383 2555 01600 01589 700 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู   

29383 2555 01600 01589 701 - -ระดบัปรญิญาเอก   

29383 2555 01600 01589 68 

จํานวนหลกัสตูรสาขาวชิาชพีทีม่คีวาม
ร่วมมอืในการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูรกบั
ภาครัฐหรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี
ของหลกัสตูร - 

29383 2555 01600 01589 69 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 70 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 71 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 72 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 73 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 74 - -ระดบัปรญิญาเอก  - 

29383 2555 01600 01589 75 
จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา 1,314 

29383 2555 01600 01589 76 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
อนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 77 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาตร ี 686 

29383 2555 01600 01589 78 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด -
 ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 79 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาโท 542 

29383 2555 01600 01589 80 #NAME? 303 

29383 2555 01600 01589 81 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาโท(แผน ข) 239 

29383 2555 01600 01589 82 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด -
 ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 83 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั
ปรญิญาเอก  

 
 
 
 
 
 

86 
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29383 2555 01600 01589 102 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 22.5 

29383 2555 01600 01589 598 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ แยกตามวฒุปิรญิญา
หรอืเทยีบเทา่  22.5 

29383 2555 01600 01589 599 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่  0 

29383 2555 01600 01589 600 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 11 

29383 2555 01600 01589 601 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีป่ฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่  11.5 

29383 2555 01600 01589 597 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีม่คีณุวฒุปิรญิญา
เอกปีการศกึษาทีผ่า่นมา (กรณีทีเ่ลอืกใช ้
เกณฑป์ระเมนิเป็นคา่การเพิม่ขึน้ของรอ้ยละ
ฯ)    

29383 2555 01600 01589 107 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารง
ตําแหน่งอาจารย์ 5.5 

29383 2555 01600 01589 108 

- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่ง
ทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0  

29383 2555 01600 01589 109 

- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่ง
ทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 2 

29383 2555 01600 01589 110 

- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไ่มม่ตํีาแหน่ง
ทางวชิาการ) ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 3.5 

29383 2555 01600 01589 111 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารง
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์  9 

29383 2555 01600 01589 112 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29383 2555 01600 01589 113 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

5 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. ปการศึกษา 2555 143 

 

OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

29383 2555 01600 01589 114 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29383 2555 01600 01589 115 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 

29383 2555 01600 01589 116 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0 

29383 2555 01600 01589 117 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29383 2555 01600 01589 118 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 4 

29383 2555 01600 01589 119 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดทีดํ่ารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ 0  

29383 2555 01600 01589 120 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาตรี หรอื
เทยีบเทา่ 0  

29383 2555 01600 01589 121 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาโท หรอื
เทยีบเทา่ 0  

29383 2555 01600 01589 122 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม่วีฒุปิรญิญาเอก หรอื
เทยีบเทา่ 0  

29383 2555 01600 01589 595 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจําทีดํ่ารงตําแหน่ง
ทางวชิาการของปีทีผ่า่นมา (กรณีทีเ่ลอืกใช ้
เกณฑป์ระเมนิเป็นคา่การเพิม่ขึน้ของรอ้ยละ
ฯ) 0  

29383 2555 01600 01589 123 
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ (FTES) รวมทกุหลกัสตูร 1,249 

29383 2555 01600 01589 124 - -ระดบัอนุปรญิญา 0  

29383 2555 01600 01589 125 - -ระดบัปรญิญาตรี 834.5 

29383 2555 01600 01589 126 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0  

29383 2555 01600 01589 127 - -ระดบัปรญิญาโท 

 
 
 

352.167 
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29383 2555 01600 01589 128 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0  

29383 2555 01600 01589 129 - -ระดบัปรญิญาเอก 62.333 

29383 2555 01600 01589 130 
จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจั่ดบรกิารให ้
นักศกึษา 4,608 

29383 2555 01600 01589 131 

จํานวน Notebook และ Mobile Device ตา่
งๆ ของนักศกึษาทีม่กีารลงทะเบยีนการ
ใช ้Wi-Fi กบัสถาบนั 70 

29383 2555 01600 01589 132 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิาร
หอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ ผา่นระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และมกีารฝึกอบรม
การใชง้านแกนั่กศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.84 

29383 2555 01600 01589 133 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารดา้น
กายภาพทีเ่หมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนา
นักศกึษา อาท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อปุ
กรณ์การศกึษา และจดุเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต
ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเต็ม 5) 3.73 

29383 2555 01600 01589 134 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิารสิง่
อํานวยความสะดวกทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  อาท ิงาน
ทะเบยีนนักศกึษาผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์ การบรกิารอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารดา้น
อาหารและสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.74 

29383 2555 01600 01589 135 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบรเิวณ
โดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสยี การจัดการขยะ รวมทัง้มรีะบบและ
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภีัยในบรเิวณอาคาร
ตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (จากคะแนนเต็ม 5) 3.75 

29383 2555 01600 01589 84 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ1) 141 

29383 2555 01600 01589 85 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีต่อบแบบ
สาํรวจเรือ่งการมงีานทํา  137 

29383 2555 01600 01589 86 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทํา
หลงัสาํเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบ
อาชพีอสิระ) 115 

29383 2555 01600 01589 87 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีป่ระกอบ
อาชพีอสิระ 16 

29383 2555 01600 01589 88 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่ ี
งานทํากอ่นเขา้ศกึษา 
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29383 2555 01600 01589 681 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีม่กีจิการ
ของตนเองทีม่รีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 2  

29383 2555 01600 01589 89 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาตอ่
ระดบับณัฑติศกึษา 11 

29383 2555 01600 01589 682 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอ่ปุสมบท  0  

29383 2555 01600 01589 683 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเ่กณฑ์
ทหาร 0  

29383 2555 01600 01589 90 

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทําหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลีย่) 19,959.2 

29383 2555 01600 01589 669 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) 141 

29383 2555 01600 01589 670 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) 134 

29383 2555 01600 01589 671 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด (ที่
จัดเก็บขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) - 

29383 2555 01600 01589 93 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29383 2555 01600 01589 94 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 95 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 96 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29383 2555 01600 01589 97 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 98 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 
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29383 2555 01600 01589 99 

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต  ิ - 

29383 2555 01600 01589 100 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 101 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งทีม่ตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 691 
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
บณัฑติ ตามกรอบ TQF   

29383 2555 01600 01589 692 
จํานวนบณัฑติทีไ่ดรั้บการประเมนิ ตาม
กรอบ TQF ทัง้หมด   

29383 2555 01600 01589 602 

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

29383 2555 01600 01589 165 

จํานวนรวมของบทความวจัิยทีเ่ป็นผลจาก
วทิยานพินธ ์หรอืบทความจากสาร
นพินธ ์หรอืบทความจากศลิปนพินธ์ [ผลงาน
ของผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท ที่
ผา่นการกลัน่กรอง (peer review) โดยมี
บคุคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการ
พจิารณาดว้ย] 45 

29383 2555 01600 01589 672 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีม่กีารตพีมิพ์
เผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึง่  - 

29383 2555 01600 01589 166 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(proceedings) - 

29383 2555 01600 01589 167 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ(proceedings) หรอืมกีารตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบัชาติ 45 

29383 2555 01600 01589 170 
- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ - 

29383 2555 01600 01589 175 

จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิป
นพินธท์ีเ่ผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท) - 

29383 2555 01600 01589 176 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั - 

29383 2555 01600 01589 177 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต  ิ - 
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29383 2555 01600 01589 178 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

29383 2555 01600 01589 179 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

29383 2555 01600 01589 180 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 

29383 2555 01600 01589 91 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 94 

29383 2555 01600 01589 181 

จํานวนรวมของบทความวจัิยจาก
วทิยานพินธ ์ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ (ผลงานของ
ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก) - 

29383 2555 01600 01589 183 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ/
ระดบันานาชาต ิหรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฎใน
ฐานขอ้มลู TCI (จํานวนบทความทีนั่บในคา่
น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมนั่บซํ้ากบัคา่นําหนัก
อืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 184 

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

29383 2555 01600 01589 185 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บใน
คา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 186 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีม่ชี ือ่ปรากฎในฐานขอ้มลู
การจัดอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :w
ww.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopu
s (จํานวนบทความทีนั่บในคา่น้ําหนัก
นี ้จะตอ้งไมซ่ํ้ากบัทีนั่บในคา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 588 

จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ี่
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จการศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก) - 

29383 2555 01600 01589 589 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั - 

29383 2555 01600 01589 590 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต  ิ

- 
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29383 2555 01600 01589 591 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

29383 2555 01600 01589 592 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี่
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

29383 2555 01600 01589 593 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการ
เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ - 

29383 2555 01600 01589 92 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ทัง้หมด (ปีการศกึษาทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) - 

29383 2555 01600 01589 677 
(สบช.)จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษา
ภายในเวลาทีกํ่าหนดในหลกัสตูร   

29383 2555 01600 01589 678 
(สบช.)จํานวนนักศกึษารับเขา้ทัง้หมด (รหัส
เดยีวกนั)   

29383 2555 01600 01589 679 
(สบช.)จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาทีส่อบผา่น
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ปี   

29383 2555 01600 01589 680 
(สบช.)จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาทัง้หมดในปี
การศกึษาเดยีวกนั   

29383 2555 01600 01589 702 
จํานวนรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดในปี
การศกึษานัน้ 6 

29383 2555 01600 01589 703 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 704 - -ระดบัปรญิญาตรี 2 

29383 2555 01600 01589 705 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 706 - -ระดบัปรญิญาโท 3 

29383 2555 01600 01589 707 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 708 - -ระดบัปรญิญาเอก 1 

29383 2555 01600 01589 709 

จํานวนรายวชิาทีม่กีารประเมนิความพงึใจ
ของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภาพการจัดการเรยีน
การสอนฯ - 

29383 2555 01600 01589 710 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 711 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 712 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 713 - -ระดบัปรญิญาโท - 
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29383 2555 01600 01589 714 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 715 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 716 

จํานวนรายวชิาทีม่ผีลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภาพการจัดการ
เรยีนการสอนฯ ทีน่อ้ยกวา่ 3.51 - 

29383 2555 01600 01589 717 - -ระดบัอนุปรญิญา - 

29383 2555 01600 01589 718 - -ระดบัปรญิญาตรี - 

29383 2555 01600 01589 719 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 

29383 2555 01600 01589 720 - -ระดบัปรญิญาโท - 

29383 2555 01600 01589 721 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

29383 2555 01600 01589 722 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

29383 2555 01600 01589 684 

ผลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิารให ้
คําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช ้
ชวีติแกนั่กศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.74  

29383 2555 01600 01589 685 

ผลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.92  

29383 2555 01600 01589 686 

ผลการประเมนิคณุภาพของการจัดกจิกรรม
เพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพีแกนั่กศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 0  

29383 2555 01600 01589 146 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที่
ไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพดา้นงานวจัิยหรอื
งานสรา้งสรรค ์ 22.5  

29383 2555 01600 01589 147 
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที่
ไดรั้บความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจัิย 22.5 

29383 2555 01600 01589 164 
จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่กีาร
ยืน่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร  1  

29383 2555 01600 01589 148 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั 2,195,600 

29383 2555 01600 01589 149 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 2,195,600 

29383 2555 01600 01589 150 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 151 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 152 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 5,058,828.57 
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29383 2555 01600 01589 153 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 5,058,828.57 

29383 2555 01600 01589 154 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 155 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 156 
จํานวนอาจารยป์ระจําทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไม่
นับรวมผูล้าศกึษาตอ่) 21.5 

29383 2555 01600 01589 157 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 21.5 

29383 2555 01600 01589 158 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 159 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 160 
จํานวนนักวจัิยประจําทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บ
รวมผูล้าศกึษาตอ่) - 

29383 2555 01600 01589 161 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 162 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 163 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 612 จํานวนอาจารยป์ระจําทีล่าศกึษาตอ่ 1 

29383 2555 01600 01589 613 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 1 

29383 2555 01600 01589 614 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  - 

29383 2555 01600 01589 615 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์  - 

29383 2555 01600 01589 616 จํานวนนักวจัิยประจําทีล่าศกึษาตอ่ - 

29383 2555 01600 01589 617 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  - 

29383 2555 01600 01589 618 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   - 

29383 2555 01600 01589 619 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ 

- 
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29383 2555 01600 01589 193 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ/
ระดบันานาชาต ิหรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฎใน
ฐานขอ้มลู TCI (จํานวนบทความทีนั่บในคา่
น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ่ํ้ากบัทีนั่บในคา่น้ําหนัก
อืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 626 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 627 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 628 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 194 

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

29383 2555 01600 01589 629 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 630 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 631 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 195 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่ชี ือ่ปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคา่น้ําหนักนี้ จะตอ้งไมซ้ํ่ากบัทีนั่บใน
คา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 632 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 633 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 634 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 200 

จํานวนบทความวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีม่ชี ือ่ปรากฎในฐานขอ้มลู
การจัดอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :w
ww.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopu
s (จํานวนบทความทีนั่บในคา่น้ําหนัก
นี ้จะตอ้งไมซ่ํ้ากบัทีนั่บในคา่น้ําหนักอืน่ๆ) - 

29383 2555 01600 01589 647 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 648 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 649 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ 

 
 
 
 

- 
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29383 2555 01600 01589 202 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั (ผลงานของ
อาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจํา) - 

29383 2555 01600 01589 653 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 654 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 655 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 203 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัชาต ิ(ผลงานของอาจารยป์ระจําและ
นักวจัิยประจํา) - 

29383 2555 01600 01589 656 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 657 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 658 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 204 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยป์ระจําและ
นักวจัิยประจํา) - 

29383 2555 01600 01589 659 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 660 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 661 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 205 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน (ผลงานของ
อาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจํา) - 

29383 2555 01600 01589 662 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 663 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 664 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 206 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการเผยแพร่
ในระดบันานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวจัิยประจํา) 

 
 
 
 
 

- 
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29383 2555 01600 01589 665 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

29383 2555 01600 01589 666 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 667 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์ - 

29383 2555 01600 01589 207 
จํานวนรวมของผลงานวจัิยทีนํ่าไปใช ้
ประโยชน์  3 

29383 2555 01600 01589 208 
จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ีนํ่าไปใช ้
ประโยชน์   

29383 2555 01600 01589 209 
จํานวนรวมของผลงานวชิาการทีไ่ดรั้บการ
รับรองคณุภาพ - 

29383 2555 01600 01589 210 
- -บทความวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ - 

29383 2555 01600 01589 211 
- -บทความวชิาการทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต  ิ  - 

29383 2555 01600 01589 212 

- -ตําราหรอืหนังสอืทีม่กีารประเมนิผา่นตาม
เกณฑโ์ดยผูท้รงคณุวฒุทิีส่ถานศกึษา
กําหนด (ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ ของ
ชิน้งาน)  -  

29383 2555 01600 01589 213 

- -ตําราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงาน
ทางวชิาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอืตํารา
หรอืหนังสอืทีม่คีณุภาพสงูมผีูท้รงคณุวฒุิ
ตรวจอา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทาง
วชิาการ (ผลงานจะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ ของ
ชิน้งาน) -  

29383 2555 01600 01589 214 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการตาม
แผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 10 

29383 2555 01600 01589 215 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการเรยีนการ
สอน 4 

29383 2555 01600 01589 216 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการวจัิย 0  

29383 2555 01600 01589 594 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที่
นํามาใชใ้นการพัฒนา ทัง้การเรยีนการสอน
และการวจัิย 2  

29383 2555 01600 01589 693 

ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและ
นักศกึษาทีเ่กีย่วกบัประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่า่
กวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
 
 
 
 

3.51  
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29383 2555 01600 01589 585 
คะแนนผลการประเมนิผลการดําเนนิงานของ
สภาสถาบนั (คะแนนเต็ม ๕)    

29383 2555 01600 01589 586 

คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดย
คณะกรรมการทีส่ภาสถาบนัแตง่ตัง้ (คะแนน
เต็ม ๕)    

29383 2555 01600 01589 16078 
ผลสาํรวจรวมของบคุลากร นักศกึษา และ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ   

29383 2555 01600 01589 694 

ผลการประเมนิความเห็นของ
บคุลากร เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของสถาบนั
ทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕)   

29383 2555 01600 01589 579 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29383 2555 01600 01589 580 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาตรทีีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 581 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29383 2555 01600 01589 582 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาโททีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 583 
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ
ประเมนิคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ - 

29383 2555 01600 01589 584 

คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบั
ปรญิญาเอกทีม่คีณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 688 
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
บณัฑติทีม่คีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์   

29383 2555 01600 01589 689 
จํานวนบณัฑติทีไ่ดรั้บการประเมนิ
คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ ทัง้หมด   

29383 2555 01600 01589 668 
คา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติทีม่ี
คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 690 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรที่
เกีย่วกบัการดําเนนิการตามจดุเนน้ และ
จดุเดน่ หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของ
สถานศกึษา (จากคะแนนเต็ม ๕) - 

29383 2555 01600 01589 222 
จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาตา่งประเทศ
ทัง้หมด - 

29383 2555 01600 01589 223 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเกาหลี - 

29383 2555 01600 01589 224 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเขมร - 
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29383 2555 01600 01589 225 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาจนีกลาง  - 

29383 2555 01600 01589 226 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาญีปุ่่ น - 

29383 2555 01600 01589 227 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาทมฬิ - 

29383 2555 01600 01589 229 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาพมา่ - 

29383 2555 01600 01589 230 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาฟิลปิิโน - 

29383 2555 01600 01589 232 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษามาเลย์ - 

29383 2555 01600 01589 231 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษามลายู - 

29383 2555 01600 01589 233 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาลาว - 

29383 2555 01600 01589 234 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาเวยีดนาม - 

29383 2555 01600 01589 235 - -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาองักฤษ - 

29383 2555 01600 01589 236 
- -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษา
อนิโดนเีซยี - 

29383 2555 01600 01589 237 
- -จํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้สอบภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ชใ้นกลุม่ประเทศอาเซยีนอืน่ๆ - 

29383 2555 01600 01589 238 

จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้น
ภาษาตา่งประเทศทีกํ่าหนดทัง้หมด (ได ้
คะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) - 

29383 2555 01600 01589 239 

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

29383 2555 01600 01589 240 

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

29383 2555 01600 01589 241 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาจนี
กลางทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่
กวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29383 2555 01600 01589 242 

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

29383 2555 01600 01589 243 

- -จํานวนนักศกึษาทีส่อบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรูค้วามสามารถดา้นภาษาทมฬิ
ทีกํ่าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไมตํ่า่กวา่รอ้ย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 
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29383 2555 01600 01589 245 

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

29383 2555 01600 01589 246 

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

29383 2555 01600 01589 247 

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

29383 2555 01600 01589 248 

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

29383 2555 01600 01589 249 

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

29383 2555 01600 01589 250 

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

29383 2555 01600 01589 251 

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

29383 2555 01600 01589 252 

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

29383 2555 01600 01589 253 

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

29383 2555 01600 01589 608 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตย - 

29383 2555 01600 01589 609 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสง่เสรมิใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย - 

29383 2555 01600 01589 610 

จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3D ดา้นการสรา้งภมูคิุม้กนัภัย
จากยาเสพตดิทกุชนดิ - 
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