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คาํนํา  
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เป็นส่วนหนึ&ง ของการประกนั
คณุภาพการศกึษา ที&กาํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมนิการดําเนินงาน โดย
การกาํหนดพนัธกจิของสว่นงานวชิาการบรรจุอยูใ่นแต่ละองคป์ระกอบคณุภาพตั @งแต่องคป์ระกอบที& 1-9 และ
ตามตวับ่งชี@ที&กาํหนด จาํนวน 23 ตวับ่งชี@ เพื&อเป็นหลกัประกนัแก่ผูม้สี่วนเกี&ยวขอ้ง และสงัคม ใหม้ั &นใจไดว้่า
วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สามารถใหผ้ลผลติ
ทางการศกึษาที&มคีณุภาพได ้

รายงานการประเมนิตนเองฉบับนี@ เป็นเอกสารที&บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
ได้ดําเนินการจดัทําขึ@น เพื&อใช้เป็นขอ้มูลสําหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปี
การศกึษา 2553 (1 มถุินายน พ.ศ.2553 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  
 
 
 
 (ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร.จริะเสกข ์ตรเีมธสนุทร) 
 วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
 (วนัที&   14   เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2554) 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

1. ข้อมลูทั �วไป  
การประกนัคุณภาพการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา

อุดมศกึษา (สกอ.) ได้กาํหนดมาตรฐานการอุดมศกึษา เป็น 3 ดา้นคอื ดา้นคุณภาพบณัฑติ ด้านมาตรฐาน
การบรหิารการจดัการอดุมศกึษา และดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรู ้ซึ&งสถาบนั และวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เหน็ไดจ้ากการกาํหนดปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าหมาย รวมทั @งระบบบรหิารจดัการที&สอดคลอ้งกนั เพื&อใหก้ารดาํเนินงานในทกุๆ ดา้นไดม้าตรฐาน  
วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาที&ได้มาตรฐาน จึงได้ดําเนินการทั @งการริเริ&ม  
สรา้งสรรค์ และปรบัปรุงการบรหิารจดัการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื&อง โดยในการจดัทาํรายงานการประเมนิ
ตนเอง ประจาํปีการศกึษา 2553 ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการดําเนินการของคณาจารย ์และบุคลากรของวทิยาลยั 
ดว้ยความรว่มมอืเป็นอยา่งด ีในการพฒันาและปรบัปรุงการดําเนินงานดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื&องจากปีที&ผ่าน
มา โดยในรายงานการประเมนิตนเองฉบบันี@ได้นําเสนอผลการดําเนินงาน ในรอบปีที&ผ่านมารวมถงึจุดแขง็ 
จุดที&ควรพฒันา  ซึ&งจะเป็นข้อสรุปผลการดําเนินการ ขณะเดียวกนัที&จะเป็นทิศทาง และแนวทางการ
ปฏบิตังิาน ของวทิยาลยัในปีต่อไป เพื&อใหเ้กดิการวางระบบกลไก แผนงาน และ แนวทางแกไ้ข เพื&อใหก้าร
ดาํเนินการของวทิยาลยั สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานการศกึษา ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ที&
วทิยาลยัไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
 
2. ประเดน็ที�ต้องพฒันาเป็นกรณีเรง่ด่วน 
2.1 สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั @งสายวชิาการและสายสนบัสนุน ของวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่การสอน การวจิยั การทาํงานเป็นทมี เป็นตน้ 
2.2 การพฒันาประสทิธภิาพ และประสทิธผิลดา้นการทาํวจิยั 
2.3 การจดัสรรงบประมาณในการจดัซื@อวสัดุ ครภุณัฑเ์พื&อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ในหลกัสตูรที&ตรง
กบัความตอ้งการของสภาพสงัคม และเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
 
3. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ตามองคป์ระกอบคณุภาพโดยสรปุ 
 ในปีการศกึษา 2553 วทิยาลยัการบรหิารและจดัการมผีลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑด์ ี(3.35 จาก 
5) ซึ&งเมื&อพจิารณาแยกตามประเภทไดผ้ลดงันี@ 
 3.1 เมื&อพจิารณาตามองคป์ระกอบคณุภาพ 9 องคป์ระกอบ 23 ตวับ่งชี@ (ตาม สกอ.) ในการประเมนิ
ครั @งนี@วทิยาลยัฯทาํการประเมนิ  7 องคป์ระกอบ 21 ตวับ่งชี@ พบวา่มอีงคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑด์ ี 
1 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบที& 2 (การผลติบณัฑติ) องคป์ระกอบอยู่ในเกณฑพ์อใช ้4 องคป์ระกอบ  คอื 
องค์ประกอบที& 3 (กจิกรรมพฒันานักศกึษา) องค์ประกอบที& 5 (การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม) 
องคป์ระกอบที& 7 (การบรหิารและการจดัการ) และองคป์ระกอบที& 9 (ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ) 
สว่นองคป์ระกอบที&ตอ้งปรบัปรงุ 2 องคป์ระกอบ  คอื องคป์ระกอบที& 4 (การวจิยั) และองคป์ระกอบที& 6 (การ
ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม)  
 3.2 เมื&อพจิารณาตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศกึษา พบว่ามาตรฐานที& 1 (มาตรฐานดา้นคุณภาพ
บณัฑติ) และมาตรฐานที& 3 (มาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรู)้ มกีารดําเนินงานระดบัดี
(คา่เฉลี&ย 4.00 และ 4.00 ตามลาํดบั) โดยที&มาตรฐานที& 2 ก (มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิารการ
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อุดมศกึษา) และมาตรฐานที& 2 ข (มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบรหิารการอุดมศกึษา) มกีารดําเนินงาน
ระดบัพอใช(้คา่เฉลี&ย 3.00 และ 3.34 ตามลาํดบั)  
 3.3 เมื&อพจิารณาผลการประเมนิตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ (Balanced Scorecard) พบว่า 
มุมมองด้านนักศกึษาและผูม้สี่วนไดเ้สยี และดา้นบุคลากรการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม มกีารดําเนินงานอยู่ใน
ระดบัด ี(ค่าเฉลี&ย 3.71 และ 4.04 ตามลําดบั)  ดา้นกระบวนการภายใน มกีารดําเนินงานอยู่ในระดบัพอใช ้
(ค่าเฉลี&ย 3.11) ในขณะที&มุมมองด้านการเงนิ มีการดําเนินงานอยู่ในระดับต้องปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน 
(คา่เฉลี&ย 0.26) 
 3.4 เมื&อพจิารณาผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา มกีารดําเนินงานของมาตรฐาน
ดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศกึษาอยู่ในระดบัด ี(เฉลี&ยรวม 3.56) โดยมกีารดําเนินงานอยู่ใน
ระดบัดขีองด้านกายภาพ (4.00) ด้านวชิาการ (4.03) และมกีารดําเนินงานอยู่ในระดบัพอใชข้องด้านการ
บริหารจัดการ (3.00) ส่วนการดํา เนินงานของมาตรฐานด้านการดํา เนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศกึษาอยู่ในระดบัพอใช ้(เฉลี&ยรวม 3.13) โดยมกีารดําเนินงานอยู่ในระดบัดขีองดา้นการผลติ
บณัฑติ (3.75) มกีารดาํเนินงานอยูใ่นระดบัพอใชใ้นดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม (3.50) ส่วนดา้น
ที&ตอ้งปรบัปรงุ คอื ดา้นการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม (2.00) และดา้นการวจิยั (2.42) 
 เมื&อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปจัจยันําเขา้มีคุณภาพระดบัพอใช้ (คะแนนเฉลี&ย 3.11) โดยที&
สามารถจดักระบวนการบรหิารได้คุณภาพระดบัพอใช ้(คะแนนเฉลี&ย 3.38) ทําใหผ้ลผลิตภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ี(คะแนนเฉลี&ย 4.00) 
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สว่นที� 1 

ขอ้มลูเบื4องตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปีการศกึษา 2553
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ส่วนที- 1 
ข้อมลูเบื1องต้น 

1.1 ประวติัความเป็นมา 
 ประวติัความเป็นมา วิทยาลยัการบริหารและจดัการประวตัิความเป็นมาของการก่อตั @งและ
พฒันาวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  ไดร้บัการ
จดัตั @งตามประกาศ สถาบนัฯ เรื&องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวชิาการ ในสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ฉบบัที& 6) พ.ศ. 2553 และไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาหน้า 69 เล่ม
ที& 127 ตอนพเิศษ 16ง เมื&อ 1 กุมภาพนัธ ์2553 ตามประกาศสถาบนั เรื&อง การจดัตั @งส่วนงานในสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (ฉบบัที& 2)พ.ศ. 2552 โดยใหม้หีน้าที&ในการจดัการเรยีน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั @งการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม 

ในปจัจุบัน  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั   ไดม้กีารพฒันาอยา่งต่อเนื&องทั @งในดา้นอปุกรณ์การเรยีนการสอน  การวจิยั   ทาํใหบ้ณัฑติที&จบ
การศกึษาเป็นที&รู้จกัและได้รบัการยอมรบัจากภาครฐัและเอกชนเป็นอย่างดี     สาขาวิชาได้ดําเนินการ
จดัการเรยีนการสอนและการวจิยัในด้านการบรหิารและจดัการให้มปีระสทิธิภาพ   เพื&อสามารถผลตินัก
บรหิารทั @งในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอกที&มคีณุภาพ ในปจัจุบนั มคีณาจารยจ์ํานวน 21 คน    
และบุคลากรที&สนบัสนุนงานดา้นวชิาการจาํนวน 6  คน เพื&อดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษา
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในปีพทุธศกัราช 2553 มจีํานวนนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรวมทั @งสิ@น  555 คน 
ปรญิญาโท 250 คน และปรญิญาเอก 0 คน    

1.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงคแ์ละแนวนโยบาย   ของวิทยาลยัการบริหารและ
จดัการ  

 วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  ได้
กาํหนดวสิยัทศัน์  ปรชัญา   ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบาย เพื&อใชใ้นการดาํเนนิงาน ดงัต่อไปนี@ 

 ปรชัญา          

 การศกึษาวจิยับรกิารวชิาการและสง่เสรมิ พฒันาสงัคมไทยดา้นการบรหิารและจดัการ ทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื&อเป็นรากฐานที&ม ั &นคงของระบบเศรษฐกจิ 

ปณิธาน    

มุง่มั &นผลติอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื&อความเป็นเลศิทางดา้นการบรหิารและจดัการ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมทั @ง สรา้งจติสาํนึกคณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 วิสยัทศัน์   

เป็นผูนํ้าดา้นการบรหิารและจดัการดว้ยเทคโนโลยใีนระดบัสากล 
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วตัถปุระสงค ์

1.  เพื&อตอบสนองนโยบายของสถาบนัในการเป็นองคก์ารทางดา้นงานวจิยัในระดบัปรญิญาตรแีละ
ศกึษาบณัฑติ 

2.  เพื&อจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาดา้นการบรหิารและจดัการ 

3.  พฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานการสรา้งหลกัสตูรควบ ปรญิญา
ตร ีปรญิญาโทและปรญิญาโทควบปรญิญาเอก 

4.  เพื&อจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั &วไประดับปริญญาตรีด้านการบริหารและ
เศรษฐศาสตรใ์หก้บัทกุหลกัสตูรภายในสถาบนัฯ อยา่งมคีณุภาพ 

5.  เพื&อใหบ้รกิารทางวชิาการและฝึกอบรมสาํหรบับุคลากรของสถาบนัฯ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
ทางดา้นการบรหิารและจดัการ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รวมทั @งสาขาที&เกี&ยวขอ้งใน
ระดบัต่าง ๆ 

6.  เพื&อตอบสนองกบัหน่วยงานหรอืบุคลากรโดยทั &วไปที&อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบัสถาบนัฯ ในการ
พฒันาความรู ้ความสามารถในดา้นการบรหิารและจดัการ 

7.  เพื&อส่งเสรมิและทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม ดว้ยการบรหิารและจดัการร่วมกบัภูมปิญัญาทอ้งถิ&น 
เพื&อเพิ&มคณุคา่ใหก้บัสงัคมอยา่งยั &งยนื 

8.  เพื&อนํางานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาทาํใหเ้กดิประโยชน์ทางการ บรหิารและ
จดัการรวมถึงการปรบัปรุงศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ (UMI) ของสถาบนัฯ ใหเ้ป็นประโยชน์กบั
นกัศกึษาในการฝึกงานและปฏบิตังิานจรงิเพื&อใหเ้กดิธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ที&เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไป 

นโยบายหลกัในการบริหารงานของวิทยาลยัการบริหารและจดัการ 
  

1. มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ ปรชัญา พนัธกจิ วตัถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ การดําเนินงาน รวมถึงอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยั 

2. มกีารกาํหนดเป้าหมายที&ชดัเจนในการผลติบณัฑติทั @งในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาที&เน้น
การบรหิารและจดัการทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. มกีารสร้างระบบการบรหิารและจดัการที&เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานเดียวกนั
สาํหรบับุคลากรทกุฝา่ย 

4. มกีารจดัโครงสร้างองค์การในแนวราบหรอืแบบยดืหยุ่น เพื&อให้การบรหิารและจดัการมคีวาม
คล่องตวัโดยเน้นการใหบ้รกิารที&มคีณุภาพสาํหรบัผูร้บับรกิาร 

5. มกีารใช้ระบบขอ้มูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาบรหิารและจดัการในการเก็บ
ขอ้มูล การแปลผลขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและนําขอ้มูลเชงิประจกัษ์เพื&อใชใ้นการบรหิารและ
จดัการ 
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6. มกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื&อการบรหิาร/การตดัสนิใจ โดยจดัทาํระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 
7. มรีะบบการพฒันาบุคลากรทั @งฝา่ยวชิาการและฝา่ยสนับสนุนอย่างเป็นรปูธรรม และส่งเสรมิใหม้ี

การแลกเปลี&ยนความรูซ้ึ&งกนัและกนั เพื&อพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารใหก้ารเรยีนรู ้
8. มีการจัดหาแหล่งทุนทั @งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี&ยวกับ

สถาบนัการศกึษาที&มกีารเปิดหลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอก 
9. มกีารสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนและรกัษาบุคลากรที&ดี มคีุณภาพและศกัยภาพ มีกระบวนการ

บรหิารงานบุคคลที&โปร่งใส ตรวจสอบได ้และพฒันาระบบและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
บุคคล 

10. มรีะบบการประเมนิผลที&เน้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึ 
หลกัธรรมาภบิาล 

11. มรีะบบการตรวจสอบและปรบัปรงุในดา้นการบรหิารและจดัการ เพื&อใหม้กีารแกไ้ขและพฒันาให้
ดขี ึ@นอยา่งสมํ&าเสมอ 

  
นโยบายด้านการจดัการเรียนการสอน 
  

1. มกีารวางแผน ดาํเนินงานและการประเมนิผลการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื&อง 
2. มกีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพตั @งแต่ระดบัหลกัสตูร สาขาวชิาและวทิยาลยั 
3. มกีารจดัทําตวับ่งชี@และดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบรวมถงึการพฒันาการดําเนินงานด้าน

ประกนัคณุภาพการศกึษาใหด้ขี ึ@นในแต่ละปี 
4. มกีารอบรม สมัมนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาใหก้บับุคลากรและนักศกึษา

ของวทิยาลยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
5. มกีารสรา้งความรว่มมอืระหว่างวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอกในการสรา้งเครอืขา่ยการประกนั

คณุภาพอยา่งเป็นระบบ 
6. มกีารจดัการเรยีนการสอนทั @งในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาในดา้นการบรหิารและจดัการ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยเน้น 3 อุตสาหกรรมหลกั คอื อุตสาหกรรมเกษตร ผลติและ
บรกิาร 

7. มกีารจดัทาํหลกัสตูรโดยเน้นถงึความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นหลกั โดยมคีวามร่วมมอืใน
การรา่งหลกัสตูรทั @งจากภาคอตุสาหกรรมและองคก์ารวชิาชพี 

8. มีการจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานอุดมศกึษา โดยเน้นการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัและตอบสนองในการพฒันาเป็นหลกั 

9. มกีารสนับสนุนใหอ้าจารยผ์ลติสื&อการเรยีนการสอนทุกรปูแบบ รวมทั @งเปิดโอกาสใหน้ักศกึษามี
การทบทวนเนื@อหาจากสื&อโสตทศันศกึษาที&บนัทกึไวใ้น software และสื&ออเิลก็ทรอนิกส ์internet 

10. มกีระบวนการคดัเลอืกนกัศกึษาที&มคีวามรู ้ความสามารถตรงกบัสาขาวชิาในวทิยาลยั เพื&อใหไ้ด้
นกัศกึษาที&มคีณุภาพและความตอ้งการที&จะเรยีนในสาขาวชิานั @นจรงิๆ 

11. มกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนที&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยการจดัการเรยีนการสอนที&เน้น
ภาคปฏบิตัแิละทฤษฏทีี&กอ่ใหเ้กดิการพฒันาผูเ้รยีนเป็นหลกั 

12. มรีะบบการประเมนิผลการศกึษาของนักศกึษาที&ทนัสมยัและต่อเนื&อง รวมทั @งนําผลการประเมนิ
มาเพื&อปรบัปรงุและพฒันาใหม้กีารจดัเรยีนการสอนดขีึ@น 
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นโยบายด้านการวิจยั 
   

1. มกีารสรา้งงานวจิยัที&เกี&ยวกบัการบรหิารและจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งต่อเนื&อง 
2. มกีารสนับสนุนให้บุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเป็นนักวิจยัทางด้านการ
บรหิารและจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. มกีารสรา้งระบบพี&เลี@ยงในด้านงานวจิยั โดยให้ผูท้ี&มคีวามเชี&ยวชาญด้านการวจิยั จดัฝึกอบรม
ใหก้บับุคลากรทางสายวชิาการและสายสนบัสนุนใหม้คีวามรูใ้นการทาํวจิยัและสง่เสรมิใหม้กีารขอ
ตาํแหน่งวชิาการมากขึ@น 

4. มกีารส่งเสรมิให้ผลิตงานวิจยัในหลกัสูตรของวิทยาลัยเพื&อให้นักศกึษามีส่วนร่วมในการผลิต
งานวจิยัที&เป็นประโยชน์และสามารถนํากลบัไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเกษตร ผลติและบรกิารได ้

5. มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทั @งภาครฐัและเอกชนในการผลิตงานวิจัยทางด้านการ
บริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื&อช่วยแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรพัยากรธรรมชาติสิ&งแวดล้อมและพฒันาผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกจิ สงัคมของ
ประเทศ 

6. มีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั @งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาต ิในการนําเสนองานวิจยัทางการบรหิารและจดัการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใหก้บัภาครฐัและภาคเอกชน 

7. ยกระดบังานวจิยัจากหิ@งสู่หา้ง โดยนํางานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาทาํใหเ้กดิ
ประโยชน์ทางการบรหิารและจดัการ โดยมกีารจดัตั @งศนูยพ์ฒันาธุรกจิ SME หรอืบรษิทั จําลอง
ของวทิยาลยั งานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองสถาบนัที&มอียู่เป็นจํานวนมากนั @น 
ทางวทิยาลยัจะนํามาพฒันาและสรา้งประโยชน์หรอืเพิ&มมลูคา่ใหก้บังานวจิยั 

  
นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
   

1. มกีารจดัทําแผนงานที&ชดัเจนในการบรกิารวชิาการสู่ชุมชน สงัคม รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนที&ตอ้งการบรกิารวชิาการ 

2. มีการสร้างขีดความสามารถในการนําผลงานวิจัยไปแก้ปญัหาในประเด็นทางวิชาการที&มี
ผลกระทบต่อสงัคม 

3. มกีารจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เป็นโครงการระยะสั @น 
ระยะปานกลางและระยะยาว โดยจดัระบบการฝึกอบรมแบบวธิใีหม่ๆ เพื&อใหม้คีวามหลากหลาย
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เขา้อบรมเป็นหลกั เช่น การฝึกอบรมผ่านเว็บ 
(Web-Based Training : WBT 

4. มกีจิกรรมในการฝึกอบรม ความรูท้างดา้นงานวชิาการในดา้นการบรหิารและจดัการวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยอียา่งสมํ&าเสมอ 

5. มแีผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างความรู้ ทางด้านวิชาการให้กบัสงัคมชุมชุนรอบๆ รวมถึง
หน่วยงานอื&นๆที&เกี&ยวขอ้งโดยตรงกบัสาขาวชิาที&วทิยาลยัมคีวามรู ้ความเชี&ยวชาญเป็นหลกั 

6. มกีารสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที&ปรกึษา บรกิารวิชาการให้กบัผู้ประกอบการเพื&อเพิ&มพูน
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ใหก้บัคณาจารย ์

7. มรีะบบ วธิกีารและหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิารวชิาการที&ชดัเจน 
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8. มรีะบบประเมนิผลการใหบ้รกิารวชิาการสู่สงัคม เพื&อนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงและนํามาใช้
วางแผนในการบรกิารวชิาการในครั @งต่อไป 

  
นโยบายด้านการทะนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

1. มกีารสง่เสรมิการอนุรกัษ์ ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิ&นอนัดงีาม 
2. มกีารสรา้งจติสาํนึกใหน้กัศกึษาและบุคลากรในการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 
3. มีสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระดับชุมชน เพื&อสื&อสารศิลปะและ

วฒันธรรม 
4. มโีครงการ/กจิกรรมอนุรกัษ์ สง่เสรมิและเผยแพรม่รดก ศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีานของไทยและ

ทอ้งถิ&น 
5. มกีารสนับสนุนและส่งเสรมิบุคลากรและนักศกึษาที&มคีวามสามารถในด้านศลิปะและวฒันธรรม

อยา่งต่อเนื&อง 
6. มีการสนับสนุนการรับนักศึกษาที&มีความสามารถพิเศษ หรือได้ร ับรางวัลทั @งในระดับชาติ/
นานาชาต ิ

7. มกีารส่งเสรมิสุขภาพทางกาย โดยการจดักจิกรรมนันทนาการ ประกาศเกยีรตคิุณและเผยแพร่
คณุงามความดขีองนกัศกึษาเพื&อเป็นการกระตุน้ใหน้กัศกึษาทาํความด ี

  
แผนงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย  

� แผนงานผลตินกับรหิารที&มภีมูปิญัญาเชี&ยวชาญในสาขา 
� โครงการหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

� หลกัสตูรสาขาบรหิารธรุกจิเกษตร 
� หลกัสตูรสาขาเทคโนโลยกีารจดัการ 

� โครงการหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
� หลกัสตูรสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
� หลกัสตูรสาขาการจดัการธรุกจิเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
� หลกัสตูรสาขาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม 

� โครงการหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ 
� หลกัสตูรสาขาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม 

 
• แผนงานสรา้งจติสาํนึกความเป็นอารยะ / รบัผดิชอบต่อสงัคม 

� โครงการพื&สอนน้อง 

� โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสงัคม”บรหิารรว่มใจ ปนันํ@าใจใหน้้อง” 

� โครงการสง่เสรมิสขุภาพแกน่กัศกึษา 

� โครงการอบรมการมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์สิ&งแวดลอ้ม 

• แผนงานสนบัสนุนงานวจิยั / การแต่งตาํรา / การเขา้สูต่าํแหน่งทางวชิาการ 
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� โครงการจดัแสดงผลงานทางวชิาการ 

� โครงการจดัอบรมผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่

� โครงการสง่เสรมิศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มกอ่นทาํงาน 

 

1.3 โครงสร้าง แผนภมิูการแบง่ส่วนราชการ แผนภมิูการบริหารงาน 
คณาจารย ์

คณาจารย์  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั  ในปีงบประมาณ  2553   ประกอบดว้ย 

1. ผศ.ดร. จริะเสกข ์ ตรเีมธสนุทร 
2. รศ. อมรศร ี ตนัพพิฒัน์ 
3. อ. ทศัไนย ปราณี 
4. ผศ. ดร.อรุสา บวัตะมะ 
5. รศ. ดร. วริชั กระแสรฉ์ตัร ์
6. ผศ. สภุาวด ี ปตัทวคีงคา 
7. ผศ. ดร.โอปอล ์ สวุรรณเมฆ 
8. ผศ. นนัทยิา กฤษณามระ 
9. อ. ปรเมศร ์ อศัวเรอืงพภิพ 
10. อ. วอนชนก ไชยสนุทร 
11. ผศ. ขนิษฐา อนุะรตัน์ 
12. รศ. ดร.วรนารถ แสงมณี 
13. รศ. กตญัm ู หริญัญสมบรูณ์ 
14. ผศ. ศราวณี พึ&งผูนํ้า 
15. ผศ.ดร. ณฐัวุฒ ิ โรจน์นริตุตกิลุ 
16. รศ.ดร.กลุกญัญา ณ ป้อมเพช็ร ์
17. รศ. ดร.อาํนวย แสงโนร ี
18. รศ. รงัสรรค ์ โนชยั 
19. ผศ. อภสิทิธิ n แกว้ฉา 
20. รศ. ศริจิรรยา เครอืวริยิะพนัธ ์
21. อ. ศจุพิงศ ์ ฉตัราคม 
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        เจ้าหน้าที�ฝ่ายสนับสนุน 

เจา้หน้าที&สนบัสนุน  วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั  ในปีงบประมาณ  2553   ประกอบดว้ย 
 
1.  นางศรสีนุนัท ์ สขุถาวร เจา้หน้าที&บรหิารงานทั &วไป 
2.  นางสาวพาขวญั ชอูาํไพ เจา้หน้าที&บรหิารงานทั &วไป 
3.  นางสาวสมุณฑา อว่มกลดั เจา้หน้าที&บรหิารงานทั &วไป 
4.  นางสาวมจุลนิท ์ มว่งยาน เจา้หน้าที&บรหิารงานทั &วไป 
5.  นายศภุกจิ คงบุญ นกัวชิาการศกึษา 
6.  นายสมศกัดิ n เกตุนท ี เจา้หน้าที&ปฏบิตักิารธุรการ 
 

3.2  โครงสร้างวิทยาลยั 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ  แบ่งโครงสรา้งการดาํเนินงาน ออกเป็นฝา่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปนี@ 
 
                          

ผงัการจดัองคก์รวิทยาลยัการบริหารและจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

รองคณบด ีรองคณบด ี

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

  
ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ 

ประธาน
หลกัสตูร

บรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ 

 

ประธานหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการ
ธุรกจิเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 

ประธานหลกัสตูร
บรหิาร

มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการ
บรหิารธุรกจิ

ประธานหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิ
เกษตร 

ประธาน
หลกัสตูร

เทคโนโลยกีาร
จดัการ 

ประธานหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฏี

บณัฑติสาขาวชิา
บรหิารธุรกจิ
อุตสาหกรรม 
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ผู้ดาํรงตาํแหน่งในผงัองคก์ร 

3.2.1 คณบด ี     ผศ.ดร.จริะเสกข ์ตรเีมธสนุทร                               
3.2.2 รองคณบด ี                                       ร.ศ.อมรศร ี ตนัพพิฒัน์ 
3.2.3 รองคณบด ี    อาจารยท์ศัไนย ปราณี 
3.2.4 ประธานสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  ผศ.อภสิทิธิ n แกว้ฉา   
3.2.5 ประธานสาขาวชิาวทิยาการจดัการ   รศ.ดร.อาํนวย แสงโนร ี
3.2.6 ประธานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ รศ.อมรศร ี ตนัพพิฒัน์ 
3.2.7 ประธานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  ผศ.ดร.โอปอล ์ สวุรรณเมฆ 
        สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเกษตรและ 
        อตุสาหกรรมอาหาร       
3.2.8 ประธานหลกัสตูรบรหิารมหาบณัฑติ  ผศ.ดร.ณฐัวุฒ ิ โรจน์นิรตุตกิลุ 
        สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม                  
3.2.9 ประธานหลกัสตูรบรหิารธุรกจิเกษตร  อาจารยป์รเมศร ์ อศัวเรอืงพภิพ 
3.2.10 ประธานหลกัสตูรเทคโนโลยกีารจดัการ ผศ.นนัทยิา กฤษณามระ 
3.2.11 ประธานหลกัสตูรปรชัญาดุษฏบีณัฑติ  รศ.ดร.วรนารถ แสงมณี 
         สาขาวชิาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม   

 
1.6  จาํนวนนักศึกษา   

  จาํนวนนักศึกษา จาํแนกตามประเภทหลกัสตูร มีดงัต่อไปนี:  
ประเภทนักศึกษา จาํนวนนักศึกษา (คน) 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิเกษตร 256 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบญัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ 308 
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  104 
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร  

63 

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 158 
หลกัสตูรปรชัญาดษุฏบีณัฑติ สาขาวทิยาการจดัการอตุสาหกรรม 0 

รวมทั :งสิ:น 889 

ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษา (หลกัสตูรปกติ) 
ชั :นปีที� จาํนวนนักศึกษา (คน) 

1 145 
2 134 
3 141  
4 144  

รวมทั @งสิ@น 564 
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                         ตารางแสดงจาํนวนนักศึกษาระดบั ปริญญาโท 
หลกัสตูร จาํนวนนักศึกษา (คน) 

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 104 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การจดัการธุรกจิเกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร)  
(บธ.ม. การจดัการธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) 

63 

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม) 
(บธ.ม การบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม) 

158 

รวมทั @งสิ@น 325 
 

 (ขอ้มลู ณ วนัที&  22 กรกฎาคม  พทุธศกัราช 2553) 
จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษา 

จาํนวนบณัฑติ  ที&สาํเรจ็การศกึษาจาก  วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ  ในปีการศกึษา 2552   มี
จาํนวนทั @งสิ@น 200 คน   โดยแบ่งเป็น 

1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิเกษตร  63 คน 
2) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ญัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ  76 คน 
3) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ       35    คน 
4) หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร        15  คน 
5) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 45 คน       
6) หลกัสตูรปรชัญาดุษฏบีณัฑติ สาขาวทิยาการจดัการอตุสาหกรรม   0   คน 

 
1.7  จาํนวนหลกัสตูรทั :งหมด  
จาํนวนหลกัสตูร 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  ไดจ้ดัการ
เรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี และปรญิญาโท มกีารเรยีนการสอน  5 หลกัสตูร ดงันี@ 

1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิเกษตร  
2) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบญัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ 
3) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
4) หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
5) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม       

 
1.8  งบประมาณ   

  รายงานดา้นการเงนิและงบประมาณ   ประจําปีงบประมาณ 2553   ของวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ซึ&งบรหิารงานเพื&อจดัการเรยีน
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การสอน การวจิยั บรกิารวชิาการ กจิกรรมนักศกึษา และทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม โดยงบประมาณแผ่นดนิ
และงบประมาณเงนิรายได ้  สามารถสรปุไดด้งันี@ 
 

1.8.1   งบประมาณแผน่ดิน 

ในปีงบประมาณ 2553 วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ      สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิ   จํานวน 432,143.00 บาท ลดลงรอ้ยละ 0 จาก
ปีงบประมาณ 2552  ซึ&งเคยไดร้บัถงึจํานวน 0  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 0 และไดม้กีารจดัสรรงบประมาณ    
โดยจาํแนกตามหมวดรายจ่าย ไดด้งัตารางต่อไปนี@ 

ตารางแสดง เงินงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปีงบประมาณ 2553 
จาํแนกตามหมวดรายจา่ยเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ 2552 

 
หมวดรายจา่ย 

งบประมาณที�ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552 (บาท) 

งบประมาณที�ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2553 (บาท) 

เพิ�ม +/ ลด – 
ร้อยละ 

งบดาํเนินการ 0   
       วสัด ุ 0 432,143.00  
งบลงทุน    
      ครภุณัฑ ์ 0 00.00  

รวม 0 432,143.00  

1.8.2   เงินรายได้ 

ในปีงบประมาณ 2553 วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั ไดร้บัจดัสรรเงนิรายได ้จาํนวน 6,662,800.00  บาท  จาํแนกไดด้งันี@ 

ตารางแสดงงบประมาณ เงินรายได้ ประจาํปีงบประมาณ 2553  จาํแนกตาม หมวดรายจา่ย 
 

หมวดรายจา่ย 
งบประมาณที�ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552 (บาท) 

งบประมาณที�ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2553(บาท) 

เพิ�ม +/ ลด –  
ร้อยละ 

งบดาํเนินการ 0.00 3,264,720.00  
       คา่ตอบแทน 0.00 1,505,900.00  
       คา่ใชส้อย 0.00   952,100.00  
       วสัด ุ 0.00   536,720.00  
       งานวจิยั 0.00   270,000.00  
งบเงินอดุหนุน 0.00 480,000.00  
งบรายจา่ยอื�น 0.00 615,000.00  
งบบคุลากร 0.00 376,480.00  
งบลงทุน         1,926,600.00  
       ครภุณัฑ ์ 0.00 1,926,600.00  
    

รวม 0.00 6,662,800.00  
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1.9 อาคารสถานที� อปุกรณ์ และครภุณัฑ ์  

• ตึกสาํนักบริการคอมพิวเตอร ์ 
-  ชั @น 1 เป็นหอ้งปฏบิตักิารทางคอมพวิเตอร ์มทีั @งหมด 2 หอ้ง สามารถรองรบันักศกึษา 55 ที&นั &ง 1 

หอ้ง และ 30 ที&นั &ง 1 หอ้ง พรอ้มอปุกรณ์ คอมพวิเตอร ์LCD และ เครื&องเสยีง ไวใ้หบ้รกิาร 
-  ชั @น 3 เป็นสํานักงานวิทยาลยัการบรหิารและจดัการ   และหอ้งประชุม จํานวน 1 ห้อง พร้อม

อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์
-  ชั @น 4 เป็นหอ้งเรยีน มทีั @งหมด 8 หอ้ง สามารถรองรบันักศกึษาหอ้งละ 40 ที&นั &ง พรอ้มอุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์LCD เครื&องฉายสญัญาณภาพ 3 มติ ิและเครื&องเสยีง     และหอ้งประชมุ จาํนวน 1 หอ้ง พรอ้ม
อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์
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สว่นที& 2 
ผลการดาํเนินงาน 

ตามตวับง่ชี@ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปีการศกึษา 2553
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ผลการดาํเนินงานแยกตามรายองคป์ระกอบคณุภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลยัการบริหารและจดัการ สจล. ประจาํปีการศึกษา 2553 

 
ตวับง่ชี:ที� 1.1 : กระบวนการพฒันาแผน (ปีงบประมาณ) 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน :  
1. มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์ี&สอดคลอ้งกบันโยบายของส่วนงานวชิาการ และสถาบนั โดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในส่วนงานวชิาการ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ โดยเป็น
แผนที&เชื&อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที& 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที& 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสว่นงานวชิาการไปสูท่กุหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตักิารประจําปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีนการสอน 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีวับ่งชี@ของแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจาํ ปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี@ เพื&อวดัความสาํเรจ็
ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี@ของแผนปฏบิตักิารประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั @ง และ
รายงานผลต่อผูบ้รหิารสว่นงานวชิาการเพื&อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี@ของแผนกลยุทธ ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั @ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ เพื&อพจิารณา 
8. มกีารนําผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ ไป
ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
8 ขอ้ 

 

1.1 
เป้าหมาย 6 ข้อ  4 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน  4 คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ขอ้ 1 มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์ี&สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมี

สว่นรว่มของบุคลากรในสถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการ รวมกนั 

QA1.1-1001ie   
QA1.1-1002ie  
QA1.1-1003ie  
QA1.1-1004ie  
QA1.1005ie  
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 QA1.11001agri  
QA1.11002agri   
QA1.1-1002-2agri  
QA1.1-1001-3agri  
QA1.1-1001-4agri  
QA1.1-1002-3agri  
QA1.1-1002agri  
QA1.1-1003-2agri  
QA1.1-1004-2agri  

ขอ้ 2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสูท่กุหน่วยงานภายใน 
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการ รวมกนั 

QA1.1-2001ie  
QA1.1-2003ie  
QA1.1-2004ie  
QA1.1-2005ie  
QA1.1-2002agri  

 
ขอ้ 3 มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 

คอื ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการทาํนุ
บาํรงุศลิปะและวฒันธรรม  
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการ
บรหิารและจดัการ รวมกนั 

QA1.1-2003ie  

QA1.1-1002agri  

 

ขอ้ 4 มตีวับ่งชี@ของแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจาํ ปี และคา่เป้าหมายของแต่
ละตวับ่งชี@ เพื&อวดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจาํปี 

QA1.1-2002ie 
 

ขอ้ 5 มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ  QA1.-5002ie 
ขอ้ 6 มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี@ของแผนปฏบิตักิารประจาํปี อยา่ง

น้อยปีละ 2 ครั @ง และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื&อพจิารณา  
QA1.1-6001ie  
 QA1.1-6002ie  

 
ขอ้ 7 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี@ของแผนกลยทุธ ์อยา่งน้อยปีละ 1 

ครั @ง และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื&อพจิารณา  
QA1.1-6001ie 

ขอ้ 8   
 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA1.1-1001ie   
QA1.1-1002ie  
 
QA1.1-1003ie  
 

แผนกลยทุธ ์พ.ศ 2550 - 2559 ของสถาบนัฯ 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ ์วนัที& 26 ม.ิย. 52 
และ 14 ต.ค. 52 
รายงานการประชมุ คณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธค์รั @งที& 1/53 
วนัพธุที& 20 ม.ค. 53 
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QA1.1-1004ie  
 
QA1.1005ie  
QA1.11001agri  
QA1.11002agri   
 
QA1.1-1002-2agri  
QA1.1-1001-3agri  
QA1.1-1001-4agri  
QA1.1-1002-3agri  
QA1.1-1002agri  
QA1.1-1003-2agri  
 
QA1.1-1004-2agri  
  

 

ระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ ์คณะ
ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
คาํรบัรองการปฏบิตังิาน ประจาํปีงบประมาณ 53 
แผนกลยทุธ ์พ.ศ. 53-59 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
แผนภมูแิสดงความเชื&อมโยงและความสอดคลอ้งแผนกลยทุธ์
ของสถาบนัและแผนปฏบิตักิารประจาํปี งบประมาณ 53 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ ์
สง่แผนกลยทุธ ์10 ปี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ขอความคดิเหน็จากบุคลากรในการรา่งแผนกลยทุธ ์10 ปี 
วาระการประชมุครั @งที& 3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ประชมุผูบ้รหิารเรื&องแผนกลยทุธข์องคณะ 
ประชมุผูบ้รหิารคณะเทคโนฯการเกษตร เพื&อทบทวนนโยบาย
และวางแผนทศิทางการบรหิารของคณะ 
แต่งตั @งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธข์องคณะ เทคโนฯ
การเกษตร 

QA1.1-2001ie  
 
QA1.1-2002ie 
 
 
QA1.1-2003ie  
QA1.1-2004ie  
QA1.1-2005ie  
 
QA1.1-2002agri  

 

บนัทกึแจง้มตสิภาสถาบนัฯ เรื&องขอความเหน็ชอบแผนกลยุทธ์
สถาบนัฯ พ.ศ. 50-59 
มตทิี&ประชมุคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ เรื&อง การ
พจิารณาทบทวนคา่เป้าหมายตวัชี@วดัและมสีว่นรว่มในการจดัทาํ
แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 53  
เอกสารแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 53 
เอกสารการรายงานผลการปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 53 
เอกสารการรายงานผลการปฏบิตักิาร ทกุเดอืนปีงบประมาณ 
53 
หนงัสอืขอความรว่มมอืในการแสดงความคดิเหน็แผนกลยทุธ ์
10 ปี 

 

QA1.-5002ie การรายงานผลการปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 53 รอบ 12 
เดอืน 

 

QA1.1-6001ie  
 
 QA1.1-6002ie  

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสว่นงานวชิาการ ครั @งที& 9/53 
เรื&อง รายงานผลการปฏบิตังิานตามคาํรบัรอง รอบ 12 เดอืน 
การรายงานผลการปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 53 รอบ 12 
เดอืน 

 

 
ตวับง่ชี: สมศ.ที� 16 : ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
ชนิดของตวับง่ชี: : ผลลพัธ ์
คาํอธิบาย  :  สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิในการผลติและพฒันากาํลงัคนระดบักลางและระดบัสงู การวจิยั
เพื&อสรา้งและพฒันาองค์ความรู้ การบรหิารวชิาการแก่สงัคมและการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม การจดัตั @ง
สถาบนัอุดมศกึษาจงึหลากหลายตามวตัถุประสงค์ของสถาบนั นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและแผนการ
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ปฏบิตังิาน รวมทั @งแผนพฒันาคณุภาพของสถาบนัแต่ละแหง่ที&จะสรา้งองคค์วามรูใ้หส้อดคลอ้งตามอตัลกัษณ์
และวตัถุประสงค ์ 
ตวับง่ชี: สมศ.ที� 16.1.1: ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ 
เกฑณ์การพิจารณา  :   
1. มกีารกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนการปฏบิตังิานที&สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธ
กจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
2. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนรวมของผูเ้รยีนและบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ที&กาํหนดอย่างครบถว้น
สมบรูณ์  
3. ผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร เกี&ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที&สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ไม่ตํ&า
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
4. ผลการดาํเนินงานกอ่ใหเ้กดิผลกระทบที&เป็นประโยชน์และ/หรอืสรา้งคณุคา่ต่อสงัคม 
5. ไดร้บัการยกยอ่งในระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิในประเดน็ที&เกี&ยวกบัอตัลกัษณ์ 
เกณฑก์ารให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้
1 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
2 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
3 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
4 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
5 ขอ้ 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  :   
หลกัฐานการไดร้บัการยอมรบั การได้รบัรางวลั หรอืการได้รบัการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏบิตัทิี&ดใีนการขบัเคลื&อนอตัลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร หนังสอืเชดิชเูกยีรต ิ
เป็นตน้ 
สมศ. 
16 

เป้าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ.ที� 16.22.1:  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 
วิธีการคาํนวณ 
 

ผลรวมของคา่คะแนนที&ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติที&มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
จาํนวนบณัฑติที&ไดร้บัการประเมนิทั @งหมด 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ใชค้า่เฉลี&ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 ขอ้มลูจากการสาํรวจตอ้งมคีวามเป็นตวัแทนของผูส้าํเรจ็การศกึษาทั @งในเชงิปรมิาณและในเชงิ
คณุภาพครอบคลุมทกุคณะ อยา่งน้อยรอ้ยละ 35 ของจาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาในแต่ละระดบั โดยมขีอ้มลู
ประกอบการพจิารณาดงัต่อไปนี@ 

1. ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนั รวมทั @งแผนกลยทุธ ์และแผนการปฏบิตังิาน
ประจาํปีของสถาบนัที&ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 

2. แผนพฒันาคณุภาพสถาบนัในดา้นต่างๆที&ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั 
3. รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีที&ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั ซึ&งแสดงใหเ้หน็ถงึผลการ

ดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนนิงานที&สอดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของ
สถาบนั 

 
สมศ. 
16 

เป้าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ.ที� 17 : ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นที�ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์
ของส่วนงานวิชาการ 
ชนิดของตวับง่ชี: : ผลลพัธ ์
คาํอธิบาย  :  พจิารณาผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี&ยวชาญเฉพาะของส่วนงานวชิาการ  
ที&สง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสว่นงานวชิาการ ซึ&งเป็นผลลพัธจ์ากการดาํเนนิงานของ สว่นงานวชิาการ  นั @น 
ประเดน็การพิจารณา  : 
1. มกีารกาํหนดกลยทุธก์ารปฏบิตังิานที&สอดคลอ้งกบัจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี&ยวชาญเฉพาะของ     
สว่นงานวชิาการ โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ 
2. มกีารสรา้งระบบการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนและบุคลกรในการปฏบิตัติามกลยทุธท์ี&กาํหนดอยา่งครบถว้น
สมบรูณ์  
3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที&เกี&ยวกบัการดาํเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรอืความ
เชี&ยวชาญเฉพาะของสว่นงานวชิาการ ไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี&ยวชาญเฉพาะของสว่นงานวชิาการและเกดิผล
กระทบที&เกดิประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อสงัคม 
5. สถาบนัมเีอกลกัษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี&ยวชาญเฉพาะที&กาํหนด และไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ
เกณฑก์ารให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้
1 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
2 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
3 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
4 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้
5 ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  :   
1. เอกสารหลกัฐานที&แสดงใหเ้หน็ถงึการกาํหนดเอกลกัษณ์ จุดเน้น หรอืจุดเด่นสว่นงานวชิาการ 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏบิตังิานประจําปี รวมทั @งแผนพฒันาคุณภาพที&สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ จุดเน้น 
หรอืจุดเด่นของสว่นงานวชิาการที&ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ 
3. รายงานผลการปฏบิตังิานประจําปีที&ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวชิาการ ซึ&ง
แสดงใหเ้หน็ถงึผลการดําเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเน้นหรอืจุดเด่นของ
ส่วนงานวิชาการที&กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที&เกดิขึ@นจนถือเป็น
เอกลกัษณ์ จุดเน้น หรอืจุดเด่นของสถาบนัที&ไดร้บัการยอมรบั 
4. เอกสารหลกัฐานการไดร้บัการยอมรบั การไดร้บัรางวลั หรอืการไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏบิตัทิี&ด ีเชน่ โล่รางวลั ใบประกาศเกยีรตคิณุ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรต ิเป็นตน้ 
 
หมายเหต ุ ในระดบัคณะจะประเมนิตวับ่งชี@นี@หรอืไม่กไ็ด ้หากจะประเมนิตอ้งเป็นเอกลกัษณ์ของคณะ โดย
ความเหน็ชอบของสถาบนั 
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สมศ. 
17 

เป้าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.......................... ข้อ .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 2.1 : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 9) 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐานทั �วไป  :   
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที&กําหนด โดย
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิี&กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และ
ดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
3. ทกุหลกัสตูรมกีารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
หมายถงึ ต้องมกีารประเมนิผลตาม “ตวับ่งชี@ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอื
สาขาวชิา เพื&อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน” กรณีที&หลกัสูตรใดยงัไม่มปีระกาศ
มาตรฐานคณุวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชี@กลางที&กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรบัหลกัสตูร
สาขาวชิาชพีตอ้งไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรอืองคก์รวชิาชพีที&เกี&ยวขอ้งดว้ย 
(หมายเหตุ : สําหรบัหลกัสูตรเก่าหรอืหลกัสูตรปรบัปรุงที&ยงัไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตกิอ่นปีการศกึษา 2555ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 ) 
4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคมุกาํกบัใหม้กีารดําเนินการไดค้รบถว้นทั @งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาที&จดัการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที&กําหนดใน
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ กรณีหลกัสตูรที&ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดําเนินงานตามตวับ่งชี@ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ขอ้แรกและอย่างน้อย
รอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี@ที&กาํหนดในแต่ละปี ทกุหลกัสตูร 
5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคมุกาํกบัใหม้กีารดําเนินการไดค้รบถว้นทั @งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ขา้งตน้
ตลอดเวลาที&จดัการศกึษา และมกีารพฒันาหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามผลการประเมนิในขอ้ 4 กรณีหลกัสตูรที&
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิจะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดําเนินงานตาม
ตวับ่งชี@ในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมนิครบ ทกุตวับ่งชี@และทกุหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐานเพิ�มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มคีวามรว่มมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูรระหว่างสถาบนักบัภาครฐัหรอืภาคเอกชนที&เกี&ยวขอ้งกบั
วชิาชพีของหลกัสตูร มากกว่ารอ้ยละ 30 ของจํานวนหลกัสตูรวชิาชพีทั @งหมดทุกระดบัการศกึษา(เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 
7. หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาที&เน้นการวจิยัที&เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มี
จาํนวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหลกัสตูรทั @งหมดทกุระดบัการศกึษา(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
8. หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาที&เน้นการวจิยัที&เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มจีํานวน
นกัศกึษาที&ศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรมากกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนนักศกึษาทั @งหมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม  
ค1 และ ง) 
หมายเหต ุ: 
1. การนับหลกัสตูรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ใหน้ับหลกัสตูรที&มนีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในรอบปี
การศกึษาที&ทาํการประเมนิ สาํหรบัการนับหลกัสตูรทั @งหมดใหน้ับหลกัสตูรที&ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอนทุกระดบั
ปรญิญา โดยนบัรวมหลกัสตูรที&งดรบันกัศกึษา แต่ไมน่บัรวมหลกัสตูรที&สภาสถาบนัอนุมตัใิหปิ้ดดาํเนินการแลว้ 
2. การนับจํานวนนักศกึษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ใหน้ับตามจํานวนหวันักศกึษาในปีการศกึษานั @นๆ และนับ
ทั @งนกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทั @งในที&ตั @งและนอกที&ตั @ง 
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3. คณะกรรมการรบัผดิชอบ หมายถงึ คณะกรรมการที&รบัผดิชอบในการเสนอหลกัสตูรใหม่หรอืเสนอปรบัปรุง
หลกัสตูร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที&รบัผดิชอบบรหิารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด
หลกัสตูรที&สภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิซึ&งอาจเป็นชดุเดยีวกนัทั @งหมดหรอืต่างชดุกไ็ด ้
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค1  ค2  และ  ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 1 

ขอ้ 
ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 2 
ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 3 
ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ
ครบ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ั &วไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ&มเตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
 

2.1 
เป้าหมาย 4-5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........8........... ข้อ   .......4..............คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข
เอกสาร 

ขอ้ 1 มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหมแ่ละปรบัปรงุหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิี&
กาํหนด โดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 

QA2.1-1001 
QA2.1-1002 
QA2.1-1003 
QA2.1-1004 
QA2.1-1005 
QA2.1-1006 
QA2.1-5001 
QA2.1-6001 

ขอ้ 2 มขี ั @นตอนการดาํเนินการปิดหลกัสตูรที&กาํหนดโดยสถาบนั QA2.1-2001 
ขอ้ 3 ทกุหลกัสตูรมกีารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
QA2.1-3001 
QA2.1-3002 
QA2.1-3003 
QA2.1-3004 
QA2.1-3005 

ขอ้ 4 ทกุหลกัสตูรมปีระธานหลกัสตูร และคณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรที&มหีน้าที&
ควบคมุการดาํเนินงานของหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

QA2.1-4001 
QA2.1-4002 
QA2.1-3001 

ขอ้ 5 มคีณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรทกุหลกัสตูร ดาํเนินการปรบัปรงุ หรอืพฒันา
หลกัสตูร ตามผลการประเมนิที&ไดจ้าก ขอ้ 4 จนทาํใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและตวับ่งชี@ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิครบตวับ่งชี@และทกุหลกัสตูร 

QA2.1-5001 
QA2.1-5002 
QA2.1-5003 
QA2.1-3001 

 
ขอ้ 6 ในการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิเกษตร วทิยาลยั QA2.1-6001 



 27

ไดจ้ดัการประชมุเพื&อหาแนวทางในการปรบัปรงุหลกัสตูร โดยเชญิ ผูท้รงคุณวุฒทิี&
เกี&ยวขอ้งกบัหลกัสตูร มารว่มหารอืใหค้าํแนะนําตลอดจนเสนอขอ้คดิเหน็อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

QA2.1-6002 
QA2.1-6003 

 
 

ขอ้ 7 มหีลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท แผน ก ) ที&เน้นการวจิยั จาํนวน 1 
หลกัสตูร จากทั @งหมด 5 หลกัสตูรคดิเป็นจาํนวนหลกัสตูรรอ้ยละ 20 ของจาํนวน
หลกัสตูรทั @งหมด  
รอ้ยละคดิไดจ้าก 1/5 * 100 = 20 

QA2.1-3001 
QA2.1-7001 

 

ขอ้ 8 มจีาํนวนนกัศกึษาที&ศกึษาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท แผน ก ที&
เน้นการวจิยั จาํนวน 158 คน จากจาํนวนนกัศกึษาทั @งหมด 889 คน (ปีการศกึษา 
2553) คดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 158/889 * 100 = 17.77 ของนกัศกึษาทั @งหมด 

QA2.1-8001 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA2.1-1001 
QA2.1-1002 
QA2.1-1003 

 
QA2.1-1004 

 
 

QA2.1-1005 
QA2.1-1006 

-เอกสารขั @นตอนการดาํเนินงานหลกัสตูร  
-แบบโครงการหลกัสตูรใหม ่
-เอกสารขั @นตอนการดาํเนินงานหลกัสตูรใหมแ่ละปรบัปรงุ พรอ้ม
คาํอธบิาย 
รายงานการประชมุสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิ ครั @งที& 1 วนัที& 21 
ม.ค. 53 วาระที& 1 (เกี&ยวกบัการปรบัปรงุหลกัสตูร แบบไม่
กระทบกระเทอืนโครงสรา้ง ฉบบัปี พ.ศ.2551) 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการหลกัสตูรสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการดาํเนินงานหลกัสตูร 
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิเกษตร และ สาขา
เทคโนโลยกีารจดัการ และหลกัสตูรดุษฎบีณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ
อตุสาหกรรม 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

 
 

วทิยาลยัฯ 
 
 

QA2.1-2001 เอกสารขั @นตอนการปิดหลกัสตูร สถาบนั 
QA2.1-3001 

 
QA2.1-3002 

 
QA2.1-3003 

 
QA2.1-3004 

 
QA2.1-3005 

คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการกลั &นกรองการจดัการเรยีนการสอน 
ระดบัสาขาวชิา 
รายชื&อหลกัสตูรที&เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานอดุมศกึษา 2548 
และ TQF 
รายงานการประชมุหลกัสตูรเทคโนโลยกีารจดัการ ครั @งที& 3 วนัที& 
30 ม.ิย. 53 วาระที& 1 และ 4 วนัที& 7 ก.ค. 53 วาระที& 1 และ 3 
รายงานการประชมุหลกัสตูรบรหิารธุรกจิเกษตร  ครั @งที& 2 วนัที& 16 
ม.ิย. 53 วาระที& 1 
รายงานการประเมนิผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามตวับ่งชี@ที&
กาํหนดของแต่ละหลกัสตูร 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 

QA2.1-4001 
QA2.1-4002 

คาํสั &งแต่งตั @งประธานหลกัสตูร 
รายชื&อหลกัสตูรที&ไดด้าํเนินการปรบัปรงุแลว้ 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
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QA2.1-5001 
QA2.1-5002 

 
 

QA2.1-5003 

คาํสั &งเรื&องคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรปรญิญาตร(ีบธ.บ)  
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูรที&ประกอบดว้ย 
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ที&มาจากหน่วยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน
ที&เกี&ยวขอ้งกบัวชิาชพีของหลกัสตูร 
รายชื&อผูท้รงคณุวุฒผิูพ้จิารณาหลกัสตูร 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
 

วทิยาลยัฯ 
QA2.1-6001 

 
 

QA2.1-6002 
QA2.1-6003 

 

หนงัสอืแต่งตั @งคณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูร และรายงานการ
ประชมุหารอืผูท้รงคณุวุฒภิายนอกเพื&อปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิเกษตร 

วทิยาลยัฯ 
 
 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA2.1-7001 รอ้ยละของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาที&เน้นการวจิยั วทิยาลยัฯ 
QA2.1-8001 จาํนวนนกัศกึษาทกุหลกัสตูร ปีการศกึษา 2553 สว่นแผนงาน 
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ตวับง่ชี:ที� 2.2 : อาจารยป์ระจาํที�มีคณุวฒิุปริญญาเอก (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 1.2.1.21) 
ชนิดของตวับง่ชี: : ปจัจยันําเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน : สว่นงานวชิาการสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี@ 
1) แปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ&มขึ@นของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจํา ที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอก เปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจําที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึ@นไป 
หรือ 
2) ค่าการเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา ที&
กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึ@นไป 
สตูรการคาํนวณ  : 
1. คาํนวณคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มวีุฒปิรญิญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํ 
ที&มคีณุวุฒปิรญิญาเอก 

= 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํที&มวีุฒปิรญิญาเอก 

x 100 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั @งหมด 

2. แปลงคา่รอ้ยละที&คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที&ได ้
 

= 
 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มวีุฒปิรญิญาเอก 
X 
 

5 
 

รอ้ยละจาํนวนอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒปิรญิญา
เอกที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

หรือ 
1. ค่าการเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา = รอ้ยละ
ของอาจารย์ประจําที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอกในปีที&ประเมนิ ลบด้วย รอ้ยละของอาจารย์ประจําที&มคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกในปีกอ่นหน้าปีที&ประเมนิ 
2. แปลงค่าการเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา ที&
คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที&ได ้
 

= 
 

คา่การเพิ&มขึ@นรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒิ
ปรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมา 

X 
 

5 
 

คา่การเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒิ
ปรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมาที&กาํหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 
หมายเหต ุ: 
1. คุณวุฒปิรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิี&ไดร้บัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศกึษาธกิาร กรณีที&มกีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการสําเรจ็การศกึษาภายในรอบปี
การศกึษานั @น ทั @งนี@ อาจใชค้ณุวุฒอิื&นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้าํหรบักรณีที&บางสาขาวชิาชพี มคีุณวุฒอิื&น
ที&เหมาะสมกว่า ทั @งนี@ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
2. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทั @งที&ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
3. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑ์การประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ&งกไ็ด ้ ไม่จําเป็นต้องเลอืก
เหมอืนกบัสถาบนั 
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2.2 
เป้าหมาย ..............................5.....................คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน......................3.18.....................คะแนน 
 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 

ขอ้ 1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ = 8/21 *100 = 38.10 
คดิเป็นคะแนนไดเ้ทา่กบั 38.10/60 * 5 เทา่กบั 3.18 คะแนน 
 

QA2.1-1001 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA2.1-1001 รายชื&ออาจารยป์ระจาํที&มวีฒุปิรญิญาเอก วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 2.3 : อาจารยป์ระจาํที�ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 1.2.1.22) 
ชนิดของตวับง่ชี: : ปจัจยันําเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน : สว่นงานวชิาการสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี@ 
1) แปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ&มขึ@นของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจํา ที&มคีุณวุฒปิรญิญาเอก เปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
1) คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตําแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั ที&กาํหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึ@นไป หรือ 
2) คา่การเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจําที&ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั 
เปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมา ที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึ@นไป 
สตูรการคาํนวณ  : 
1. คาํนวณคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํ 
ที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

= 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ x 100 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั @งหมด 

2. แปลงคา่รอ้ยละที&คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที&ได ้
 

= 
 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการ X 

 
5 
 รอ้ยละจาํนวนอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
หรือ 
1. คา่การเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมา = 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในปีที&ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในปีกอ่นหน้าปีที&ประเมนิ 
2. แปลงคา่การเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดํารงตําแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผ่านมา 
ที&คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที&ได ้
 

= 
 

คา่การเพิ&มขึ@นรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมา 

X 
 

5 
 

คา่การเพิ&มขึ@นของรอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที&ผา่นมาที&

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
หมายเหต ุ: 
1. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทั @งที&ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
2. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑ์การประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ&งกไ็ด ้ ไม่จําเป็นต้องเลอืก
เหมอืนกบัสถาบนั 
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2.3 
เป้าหมาย ..............................5.....................คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน......................5.....................คะแนน 
 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 

ขอ้ 1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ เทา่กบั 8/21 *100 = 
38.10 

คดิเป็นคะแนนไดเ้ทา่กบั  38.10/30 * 100 = 5 คะแนน 
  

QA2.3-1.001 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA2.3-1.001 รายชื&ออาจารยป์ระจาํที&ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ปี 53 วทิยาลยัฯ 
 



 33

ตวับง่ชี:ที� 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน :  
1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ั @งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมแีผนการ
บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนที&มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ ์ 
2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที&กาํหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขภาพที&ด ี และสรา้งขวญัและกําลงัใจใหค้ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทกัษะที&ไดจ้ากการพฒันามาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการปฏบิตังิานที&เกี&ยวขอ้ง  
5. มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ 
6. มกีารประเมนิผลความสําเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เกษตร และ ครศุาสตร ์ผลการปฏบิตังิานคาํรบัรอง 
7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน เอกสารการประชมุ 
หมายเหต ุ: 
หลกัฐานสาํหรบัการประเมนิในเกณฑม์าตรฐานขอ้ที& 3 เชน่ ผลการประเมนิ หรอืผลการสาํรวจความพงึพอใจ
ของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดกิาร การเสรมิสรา้งสุขภาพที&ด ี และการสรา้งขวญัและกาํลงัใจ หรอื
หลกัฐานเชงิประจกัษ์อื&นๆ ที&เชื&อมโยงใหเ้หน็การทาํงานไดด้ขี ึ@น 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

2.4 
เป้าหมาย 3-4 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน............5.......... ข้อ   ........4.............คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข
เอกสาร 

ขอ้ 1 - มรีายชื&อโครงการพฒันาบุคลากร 
- ม ีTraining Roadmap สาํหรบัสายวชิาการ 
- มแีผนพฒันาทรพัยากรบุคคลประจาํปีงบประมาณ 2554 

QA2.4-1001 
QA2.4-1002 
QA2.4-1003 

 
ขอ้ 2 - ไดม้กีารประชมุของคณะกรรมการในการกาํหนดภาระงาน และไดม้มีติ

คณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ เรื&องกาํหนดภาระงานสายสนบัสนุน
วชิาการ 
มกีารดาํเนินงานเพื&อพฒันาบคุลากรรายละเอยีดโครงการกาํหนด  
- โครงการอบรมการจดัการวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

QA-2.4-2001 
 
 
 

QA7.2-3001 



 34

- โครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพการศกึษาและการบรหิารความ
เสี&ยงตามแผนประจาํปีงบ 54 
- โครงการสมัมนาวทิยาลยัประจาํปี  

QA3.2-2001 
 

QA2.4-2002 
ขอ้ 3 - มสีวสัดกิารจากสถาบนัฯ ใหก้บัพนกังานสถาบนัเงนิงบประมาณและพนกังาน

สถาบนัเงนิรายได ้และไดป้ระเมนิผลความพงึพอใจในการไดร้บับรกิารจาก
สวสัดกิารของสถาบนัฯ 

QA2.4-3001 
QA2.4-3002 
QA2.4-3003 

ขอ้ 4   
ขอ้ 5 - สถาบนัมกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณแกค่ณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุน โดยมกีารประกาศและเผยแพรผ่า่นหน้าเวบไซดข์องสถาบนั  
QA2.4-5001 

ขอ้ 6 มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของแผนพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสนบัสนุน  QA2.4-6001 
ขอ้ 7   
 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง 
แหล่ง

เอกสารอ้างอิง 
QA2.4-1001 
QA2.4-1002 
QA2.4-1003 

รายชื&อโครงการพฒันาบุคลากร 
Training Roadmap สาํหรบัสายวชิาการ 
แผนพฒันาทรพัยากรบุคคลประจาํปีงบประมาณ 2554 

งานทรพัยากรบุคคล 
งานทรพัยากรบุคคล 
งานทรพัยากรบุคคล 

QA2.4-2001 
 

QA2.4-2002  
QA3.2-2001 

 
QA7.2-3001  

มตคิณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ เรื&องกาํหนดภาระงาน
สายสนบัสนุนวชิาการ 
โครงการสมัมนาวทิยาลยัประจาํปี 
โครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพการศกึษาและการ
บรหิารความเสี&ยงตามแผนประจาํปีงบ 54 
โครงการอบรมการจดัการวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

งานทรพัยากรบุคคล 
 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

QA2.4-3001 
 

QA2.4-3002 
QA2.4-3003 

ประกาศเรื&อง สวสัดกิารพนกังานสถาบนัเงนิงบประมาณและ
พนกังานสถาบนัเงนิรายได ้
สรปุแบบสาํรวจความพงึพอใจดา้นสวสัดกิารของสถาบนั 
Website สว่นบรหิารทรพัยกรบุคคลของสถาบนัฯ 

Website สว่น
บรหิารทรพัยากร

บุคคล 

QA2.4-5001 จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานในสถาบนั Website สถาบนั 
QA2.4-6001 
QA2.4-6002 

ผลคาํรบัรองปี53 คณะเทคโนฯเกษตร 
รายงานผลการปฏบิตังิานปี53 คณะเกษตร 

สว่นงานแผน 
คณะเทคโนฯ
การเกษตร 
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ตวับง่ชี:ที� 2.5 : ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตวับง่ชี: : ปจัจยันําเขา้ 
เกณฑม์าตรฐาน :  
1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื&อใหน้กัศกึษามเีครื&องคอมพวิเตอรใ์ชใ้นอตัราไมส่งูกว่า 8 FTES ต่อเครื&อง 
2. มบีรกิารหอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ ื&นๆ ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใชง้านแก่
นกัศกึษาทกุปีการศกึษา 
3. มบีรกิารดา้นกายภาพที&เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่างน้อยในดา้น
หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อปุกรณ์การศกึษา และจุดเชื&อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
4. มบีรกิารสิ&งอาํนวยความสะดวกที&จาํเป็นอื&นๆ อย่างน้อยในดา้นงานทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา 
5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื&อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทั @งมรีะบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง 
6. มผีลการประเมนิคณุภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทกุขอ้ไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารนําผลการประเมนิคณุภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพที&สนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
หมายเหต ุ: 
1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้ับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศกึษาที&มกีาร
ลงทะเบยีนการใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย 
2. การคดิจาํนวน FTES ใหนํ้าจาํนวน FTES ของแต่ละระดบัการศกึษารวมเขา้ดว้ยกนั โดยไมต่อ้งเทยีบเป็น 
FTES ของระดบัปรญิญาตร ี
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

2.5 
เป้าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........6............ ข้อ   ..........4...........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 - มบีรกิารเครื&องคอมพวิเตอรโ์ดยสาํนกัวจิยัและบรกิารคอมพวิเตอร ์สถาบนัฯ 

และ มกีารจดัใหบ้รกิารเครื&องคอมพวิเตอรข์องคณะจาํนวน 90 เครื&อง 
-การใชง้านผา่น Wireless Network ใน ระบบ Blue 

Socket และ Aruba จาํนวน 905 เครื,อง 

การใชง้านผา่น Wireless Network ในระบบ Hot Spot จาํนวน 3,730 - 22 = 

3,708 เครื,อง  รวมทั9งหมด 7,225 เครื,อง 

 
- มจีุดเชื&อมต่อ internet อยา่งเพยีงพอ สาํหรบันกัศกึษาที&ใช ้Notebook 
 

QA2.5-1001 
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ขอ้ 2 - มบีรกิารแหล่งเรยีนรูส้าํหรบันกัศกึษา ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
-สาํนกัหอสมดุกลางของสถาบนัฯ 

QA2.5-2001 
QA2.5-2002 

ขอ้ 3 
 

- นกัศกึษาชั @นปีที& 1 และ 2 ของทุกสาขาในระดบัปรญิญาตร ีมกีารเรยีนใน 
รายวชิาพื@นฐานที&คณะวทิยาศาสตร ์และรายวชิาศกึษาทั &วไปที&อาคารสมเดจ็
พระเทพ  
- นกัศกึษาชั @นปีที& 3 และ 4 รวมทั @งระดบับณัฑติศกึษา ทาํการเรยีนการสอนที
ตกึสาํนกับรกิารคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ยหอ้งบรรยาย หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์  
- มจีุดเชื&อมต่ออนิเตอรเ์น็ตภายในอาคารอยา่งเพยีงพอ 

QA2.5-3001 
 

ขอ้ 4 มกีารบรกิารอนามยัและรกัษาพยาบาลของสถาบนั หอ้งคน้ควา้งานวจิยั 
และสนามกฬีาของสถาบนัฯ 

QA2.5-4001 
QA2.5-4002 

ขอ้ 5 มรีะบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มยีามรกัษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบรเิวณโดยรอบตลอด 24 ชม. มถีงัแยกขยะ มรีะบบและอปุกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคารต่าง  

QA2.5-5001 
QA2.5-5002 

ขอ้ 6 มผีลการประเมนิคณุภาพของบรกิารในขอ้ 2 – 5 ทกุขอ้ไม่ตํ&ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

QA2.5-1001 

ขอ้ 7   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA2.5-1001 ตารางสรปุจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา และประเมนิความพงึพอใจ งานประกนัฯ 
QA2.5-2001 
QA2.5-2002 

แหล่งเรยีนรูข้องนกัศกึษาวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
สาํนกัหอสมดุกลางของสถาบนัฯ 

วทิยาลยัฯ 
Website สถาบนัฯ 

QA2.5-3001 รปูภาพหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และจุดเชื&อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ต 

วทิยาลยัฯ 

QA2.5-4001 
QA2.5-4002 

บรกิารอนามยัและรกัษาพยาบาลของสถาบนั 
สนามกฬีาของสถาบนัฯ 
 

Website สถาบนัฯ 
Website สถาบนัฯ 

 
QA2.5-5001 
QA2.5-5002 

รปูถ่ายถงัดบัเพลงิ และถงัแยกขยะ 
รปภ.ของอาคาร 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 10) 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน :  
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนที&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทกุหลกัสตูร 
2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้ม)ี ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามที&กาํหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
3. ทกุหลกัสตูรมรีายวชิาที&สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิั @ง
ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการทาํวจิยั 
4. มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเขา้มามสี่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนการสอนทกุหลกัสตูร 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ี&พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื&อพฒันาการเรยีนการสอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที&มต่ีอคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรู้
ทุกรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไม่ตํ&ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้ ทุก
รายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 
หมายเหต ุ: 
1. มหาวทิยาลยัหรอืส่วนงานวชิาการจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที&มต่ีอคุณภาพการเรยีนการ
สอนและสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรูท้กุรายวชิา ทกุภาคการศกึษา ยกเวน้ รายวชิาที&ไม่มกีารเรยีนการสอนในชั @น
เรยีนหรอืในหอ้งปฏบิตักิาร เช่น การฝึกงาน สหกจิศกึษา การคน้ควา้อสิระ วชิาโครงงาน สารนิพนธ ์และ
วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 
2. งานวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถงึ งานวจิยัของผูส้อนของส่วนงานวชิาการที&
ไดพ้ฒันาขึ@น และนําไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 
 กรณีหลกัสตูรที&ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมกีาร
จดัทํารายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาดว้ย 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

2.6 
เป้าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........6........... ข้อ   .........4............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารจดัการเรยีนการสอนที&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทกุหลกัสตูร ไดแ้ก ่การ

จดัการเรยีนการสอนที&มคีวามยดืหยุน่ และหลากหลาย โดยการจดัใหม้วีชิา
เลอืกตามความสนใจของนกัศกึษา ใหน้กัศกึษามทีกัษะในการเรยีนรูแ้ละ
แสวงหาความรู ้ไดแ้ก ่วชิาสมัมนา และปญัหาพเิศษ การดงูานนอกสถานที& มี
การปฏบิตัจิรงิ ไดแ้ก ่การมชีั &วโมงปฏบิตักิาร 

QA2.6-1001 
QA2.6-1002 
QA2.6-1003 
QA2.6-1004 
QA2.6-1005 
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QA2.6-1006 
QA2.6-1007 
QA2.6-1008 
QA2.6-1009 

ขอ้ 2 ทกุรายวชิาของทุกหลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถา้ม)ี กอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามที&กาํหนดใน
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

QA2.6-2001 
QA2.6-2002 
QA2.6-2003 

ขอ้ 3 ทกุหลกัสตูรมรีายวชิาที&สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิั @งในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการทาํวจิยั  

QA2.6-3001 
QA2.6-3002 
QA2.6-1003 
QA2.6-1004 

ขอ้ 4 มกีารใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชมุชน
ภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนทกุหลกัสตูร  

QA2.6-4001 
QA2.6-4002 
QA2.6-4003 
QA2.6-4004 

ขอ้ 5 มกีารจดัการเรยีนรูท้ี&พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู้
เพื&อพฒันาการเรยีนการสอน 

QA2.6-5001 
 

ขอ้ 6 การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที&มต่ีอคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน
และสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรูท้กุรายวชิา ทกุภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิ
ความพงึพอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

QA2.6-6001 

ขอ้ 7   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 

QA2.6-1001 
QA2.6-1002 
QA2.6-1003 
QA2.6-1004 
QA2.6-1005 
QA2.6-1006 

 
 

QA2.6-1007 
QA2.6-1008 

 
QA2.6-1009 

ตวัเล่มหลกัสตูรสาขาวทิยาการจดัการ 
รายชื&อนกัศกึษาป.ตร ีและหวัขอ้ปญัหาพเิศษ / Project 
เอกสารการสง่นกัศกึษาฝึกงานภาคฤดรูอ้น 
โครงงานการนํานกัศกึษาไปศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก 
ตารางสอน ป.ตร ี
ตวัเล่มหลกัสตูรสาขาวชิาการจดัการธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรม
อาหาร สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ และสาขาวชิา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
รายชื&อนกัศกึษาป.โท และหวัขอ้การคน้ควา้อสิระ 
เอกสารการขอความอนุเคราะหด์งูาน ทั @งในและต่างประเทศของ
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
ตารางสอน ป.โท 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

QA2.6-2001 
QA2.6-2002 
QA2.6-2003 

ผลการเรยีนของนกัศกึษาเป็นรายวชิา 
แผนการสอน ป.ตร ี
แผนการสอน ป.โท 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
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QA2.6-3001 
QA2.6-3002 

 

วชิาปญัหาพเิศษ / Project ของนกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
โครงงานการนํานกัศกึษาไปศกึษาดงูานหน่วยงานภายนอก (มกีาร
เยี&ยมชมและฟงับรรยายจากวทิยากรของหน่วยงาน) 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA2.6-4001 
QA2.6-4002 

 
QA2.6-4003 

 
QA2.6-4004 

เอกสารการเชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายพเิศษ 
เอกสารการเชญิบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารยพ์เิศษสอนทั @ง
รายวชิาหรอื บรรยายในบางคาบเวลา ป.ตร ี
เอกสารการเชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายพเิศษให้
นกัศกึษาฟงั 
เอกสารการเชญิบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารยพ์เิศษสอนทั @ง
รายวชิาหรอื บรรยายในบางคาบเวลา ป.โท 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

QA2.6-5001 เอกสารโครงการการจดัการความรู ้ วทิยาลยัฯ 

QA2.6-6001 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้รยีนต่อคณุภาพการจดัการเรยีน
การสอนทกุรายวชิา 
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ตวับง่ชี:ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐานทั �วไป : 
1. มกีารสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติอย่างน้อยสาํหรบัทุก
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทกุรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศกึษาของหลกัสตูร 
2. มกีารนําผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษาและ
สมัฤทธผิลทางการเรยีนที&ส่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
3. มกีารส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทั @งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที&เอื@อต่อการ
พฒันาคณุลกัษณะของบณัฑติ 
4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุม
วชิาการหรอืนําเสนอผลงานทางวชิาการในที&ประชมุระหว่างสถาบนั หรอืที&ประชมุระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาที&จดัโดยส่วน
งานวชิาการและสถาบนั 
เกณฑม์าตรฐานเพิ�มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการประยกุตใ์ชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และมี
การรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี(เฉพาะกลุ่ม ค 1) 
เกณฑก์ารประเมิน  (กลุ่ม ค 1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตาม
เกณฑท์ั &วไป และ
ครบถว้นตาม

เกณฑม์าตรฐาน
เพิ&มเตมิเฉพาะกลุ่ม 

 

2.7 
เป้าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........5............ ข้อ   .........4............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารสาํรวจคณุลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑติอยา่งน้อยสาํหรบัทกุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทกุรอบระยะเวลาตาม
แผนกาํหนดการศกึษาของหลกัสตูร 

QA2.7-1001 
QA2.7-1002 
QA2.7-1003 

ขอ้ 2 มกีารนําผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรงุหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน 
การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนที&สง่เสรมิทกัษะอาชพีและ
คณุลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

QA2.7-1001 
QA2.7-1002 

 
ขอ้ 3 มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนทรพัยากรทั @งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

งบประมาณที&เอื@อต่อการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑติ 
QA2.7-3001 
QA2.7-3001 
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QA2.7-3001 
QA2.7-3001 
QA2.7-3001 

ขอ้ 4 มรีะบบและกลไกการสง่เสรมิใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา
เขา้รว่มกจิกรรมการประชมุวชิาการหรอืนําเสนอผลงานทางวชิาการในที&
ประชมุระหว่างสถาบนั หรอืที&ประชมุระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

QA2.7-4001 
QA2.7-4002 

 
 

ขอ้ 5 มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ
บณัฑติศกึษาที&จดัโดยวทิยาลยัฯ 

QA2.7-5001 
QA2.7-5002 

   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 

QA2.7-1001 
QA2.7-1002 

 
QA2.7-1003 

ขอ้มลูความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ / ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
บนัทกึการนําเสนอวธิกีารในการปลกูฝงัใหน้กัศกึษาของสถาบนัมี
ลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงค ์
จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาที&มงีานทาํปีการศกึษา 2552 (บณัฑติรุน่
ปีการศกึษา 2551) 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

 
QA2.7-3001 

 
QA2.7-3001 

 
QA2.7-3001 
QA2.7-3001 
QA2.7-3001 

ประกาศวทิยาลยัเรื&องแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการใชห้อ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอรข์องวทิยาลยั 
รปูถ่ายการเรยีนการสอนและฝึกทกัษะในหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์
แผนงบประมาณที&จดัทาํเสนอของบครภุณัฑป์ระจาํปี ป.ตร ี
แผนงบประมาณที&จดัทาํเสนอของบครภุณัฑป์ระจาํปี ป.โท 
โครงการที&ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA2.7-4001 
 

QA2.7-4002 

เอกสารประชาสมัพนัธแ์หล่งเงนิทนุวจิยัจากหน่วยงานต่างๆ ให้
นกัศกึษาไดท้ราบ 
รายชื&อโครงการวจิยั เงนิรายได ้

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 

QA2.7-5001 
 

QA2.7-5002 

มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กน่กัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาที&จดัโดยวทิยาลยัฯ 
กจิกรรมไหวค้ร ู

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 2.7.1 : กลไกการพฒันานักศึกษาตามเอกลกัษณ์ของคณะ 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐานทั �วไป : 
1. มกีารกาํหนดเอกลกัษณ์ที&เป็นจุดเด่นเฉพาะของคณะ โดยความเหน็ชอบและมสีว่นรว่มของบุคลากรในคณะ 
2. มสีิ&งสนบัสนุนหรอืกจิกรรมที&สง่เสรมิเอกลกัษณ์อยา่งน้อย 1 กจิกรรม 
3. มสีิ&งสนบัสนุนหรอืกจิกรรมที&สง่เสรมิเอกลกัษณ์อยา่งน้อย 2 กจิกรรม 
4. มสีิ&งสนบัสนุนหรอืกจิกรรมที&สง่เสรมิเอกลกัษณ์อยา่งน้อย 3 กจิกรรม 
5. มสีิ&งสนบัสนุนหรอืกจิกรรมที&สง่เสรมิเอกลกัษณ์อยา่งน้อย 4 กจิกรรม 
 

เกณฑก์ารประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
 5 ขอ้ 

 

2.7.1 
เป้าหมาย 5 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน............1.......... ข้อ   ...........1..........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารกาํหนดอตัลกัษณ์ที&เป็นจุดเด่นเฉพาะของคณะ จากความเหน็ชอบและมี

สว่นรว่มของบุคลากรในคณะ และขอ้มลูเชงิประจกัษ์ที&สะทอ้นจากศษิยเ์กา่ 
และผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยไดก้าํหนดเอกลกัษณ์ของคณะ คอื “เป็นผูนํ้า เน้น
คณุธรรม สรา้งสรรคส์งัคม” 

QA9.1-3001  

ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง 
แหล่ง

เอกสารอ้างอิง 
QA9.1-3001  กาํหนดอตัลกัษณ์ในสว่นของวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 2.8 : ระดบัความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมที�จดัให้กบันักศึกษา 
ชนิดของตวับง่ชี: : ผลผลติ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารกาํหนดพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัศกึษาที&ตอ้งการสง่เสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพรพ่ฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัศกึษาที&ตอ้งการส่งเสรมิตามขอ้ 1 
ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษาและผูเ้กี&ยวขอ้งทราบอยา่งทั &วถงึทั @งสว่นงานวชิาการ หรอืสถาบนั 
3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที&กาํหนดในขอ้1 โดยระบุตวั
บ่งชี@และเป้าหมายวดัความสาํเรจ็ 
4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตวับ่งชี@และเป้าหมาย
ที&กาํหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี@ 
5. มนีักศกึษาหรอืกจิกรรมที&เกี&ยวกบันักศกึษาไดร้บัการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรตคิุณดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
หมายเหต ุ: 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกยีรตคิุณดา้นคุณธรรม จรยิธรรม หากดําเนินการในระดบัส่วนงานวชิาการ 
หรอืสถาบนั ตอ้งมกีรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมผีูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัหรอืเขา้
รว่มการคดัเลอืกที&มาจากหลากหลายสถาบนั (ตั @งแต่ 3 สถาบนัขึ@นไป) 
2. หน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ หมายถงึ หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรอืเทยีบเท่าขึ@นไป (เช่น 
ระดบัจงัหวดั) หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืบรษิทัมหาชนที&จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
องคก์รกลางระดบัชาตทิั @งภาครฐัและเอกชน (เชน่ สภาอตุสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวชิาชพี) 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

2.8 
เป้าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน............4.......... ข้อ   ...........4..........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารกาํหนดพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัศกึษา ตามประกาศ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั โดยกาํหนดนโยบาย เรื&อง การแต่ง
กายชดุนกัศกึษาที&ถูกตอ้งตามระเบยีบ และการมจีติสาธารณะ ทาํประโยชน์เพื&อ
สงัคม 

QA2.8-1001 
 

ขอ้ 2 - มกีารถ่ายทอดขอ้กาํหนดการแต่งกายนกัศกึษา 
- มกีารดาํเนินการมุง่เน้นการทาํประโยชน์แกส่งัคม และการมจีติสาธารณะ 
ไดแ้ก ่โครงการกจิกรรมคา่ยชุมชนสมัพนัธ ์และ โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อ
สงัคม 

QA2.8-2001 
QA2.8-2002 
QA2.8-2003 

ขอ้ 3 มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดักจิกรรม มแีผนปฏบิตักิารและ
เป้าหมายชดัเจน 

QA2.8-3001 
QA3.2-3004 
QA3.2-3005 
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ขอ้ 4 มกีารประเมนิผลโครงการ QA2.8-4001 
QA2.8-4002 

ขอ้ 5   
 
 
 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง 
แหล่ง

เอกสารอ้างอิง 
QA2.8-1001 ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

เรื&อง นโยบายสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมนกัศกึษา  
สว่นกจิการ

นกัศกึษา สถาบนั 
QA2.8-2001 

 
QA2.8-2002 
QA2.8-2003 

ขอ้บงัคบั สจล. ระเบยีบการแต่งกายของนกัศกึษา 
 
รปูถ่ายกจิกรรมโครงการกจิกรรมคา่ยชมุชนสมัพนัธ ์
รปูถ่ายกจิกรรมโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสงัคม 

สว่นกจิการ
นกัศกึษา สถาบนั 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA2.8-3001 
 

QA3.2-3004 
QA3.2-3005 

รายชื&อโครงการกจิกรรมคา่ยชมุชนสมัพนัธ ์และ โครงการบาํเพญ็
ประโยชน์เพื&อสงัคม 
โครงการกจิกรรมคา่ยชมุชนสมัพนัธ ์
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสงัคม 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA2.8-4001 
QA2.8-4002 

ผลการประเมนิกจิกรรมโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสงัคม 
ผลการประเมนิกจิกรรมโครงการกจิกรรมคา่ยชมุชนสมัพนัธ ์

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี: สมศ.ที� 1 : บณัฑิตปริญญาตรีที�ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตวับง่ชี: : ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  บณัฑติปรญิญาตรทีี&สาํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรภาคปกต ิภาคพเิศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั @นๆ ที&ได้งานทํา หรอืมกีจิการของตนเองที&มรีายไดป้ระจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวนัที&สาํเรจ็
การศกึษา เมื&อเทยีบกบับณัฑติที&สาํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษานั @น 
 การนับการมงีานทาํ นับกรณีการทาํงานสุจรติทุกประเภทที&สามารถสรา้งรายไดเ้ขา้มาประจําเพื&อ
เลี@ยงชพีตนเองได้ โดยการนับจํานวนผูม้งีานทําของผูส้ําเรจ็การศกึษาที&ลงทะเบยีนในภาคพเิศษหรอืภาค
นอกเวลา ใหน้บัเฉพาะผูท้ี&เปลี&ยนงานใหมห่ลงัสาํเรจ็การศกึษาเทา่นั @น 
 
วิธีการคาํนวณ 

 จาํนวนบณัฑติปรญิญาตรทีี&ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 
1 ปี x 100 

 จาํนวนบณัฑติที&ตอบแบบสาํรวจทั @งหมด 
 
หมายเหต ุ ไมน่บัรวมบณัฑติที&มงีานทาํกอ่นเขา้ศกึษาหรอืมกีจิการของตนเองที&มรีายไดป้ระจําอยู่แลว้ 
และผูท้ี&ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา ผูอ้ปุสมบท และผูท้ี&เกณฑท์หาร (หกัออกทั @งตวัตั @งและตวัหาร) 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ กาํหนดรอ้ยละ 100 เทา่กบั 5 คะแนน 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
 ขอ้มูลจากการสํารวจต้องมคีวามเป็นตวัแทนของผู้สําเร็จการศกึษาทั @งในเชงิปรมิาณ อย่างน้อย    
รอ้ยละ 70 และในเชงิคุณลกัษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบณัฑติที&ตอบแบบสํารวจไม่ถงึรอ้ยละ 70 ของ
บณัฑติที&สาํเรจ็การศกึษา ใหม้กีารตดิตามซํ@า โดยผลการสาํรวจตอ้งสามารถระบุขอ้มลู ดงัต่อไปนี@ 
1. จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจ 
2. จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทั @งภาคปกตแิละภาคพเิศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาที&ไดง้านทาํ 
4. จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาที&ประกอบอาชพีอสิระ 
5. จาํนวนบณัฑติที&มงีานทาํกอ่นเขา้ศกึษา 
6. จาํนวนบณัฑติที&ศกึษาต่อ 
7. เงนิเดอืนหรอืรายไดต่้อเดอืน ของผูส้าํเรจ็การศกึษาที&ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ 
 
สมศ. 
1 

เป้าหมาย ..............................4.....................คะแนน ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน......................4.65.....................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 รอ้ยละของจาํนวนบณัฑติปรญิญาตรทีี&ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน 1 ปี  เทา่กบั  120/129 * 100 = 93.02 
คดิเป็นคะแนน ได ้เทา่กบั  93.02/100 * 5 = 4.65 คะแนน 
 

QA๒.๑-1001 
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หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA๒.๑-1001 บณัฑติปรญิญาตรทีี&ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน ๑ ปี 
ปี 53 

สว่นงานแผน 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 2  : คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตวับง่ชี: : ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  คุณภาพของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF : HEd. หรอื 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถงึ  คณุลกัษณะของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิี& สกอ. ระบุ โดยเป็น
คุณลกัษณะบณัฑติที&พงึประสงค์ตามที&สถาบนักําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม  2) ด้านความรู้  3)ด้านทกัษะทางปญัญา  4)ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื&อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั @ง 
TQF ตามสาขาวชิาชพีที&ประกาศใช ้ตลอดจนสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงคท์ี&สภาหรอื
องคก์รวชิาชพีกาํหนดเพิ&มเตมิ หรอืสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 กรณีที&เป็นวชิาชพีที&มกีารเพิ&มเตมิคุณลกัษณะของบณัฑติที&เพิ&มเตมิจากกรอบมาตรฐานทั @ง 5 ดา้น 
ตอ้งทาํการประเมนิครบทกุดา้น 
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของคา่คะแนนที&ไดจ้ากการประเมนิบณัฑติ  
 จาํนวนบณัฑติที&ไดร้บัการประเมนิทั @งหมด  

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชค้า่เฉลี&ยของคะแนนประเมนิบณัฑติ(คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
 ขอ้มูลจากการสํารวจต้องมคีวามเป็นตวัแทนของผู้สําเร็จการศกึษาทั @งในเชงิปรมิาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยรอ้ยละ 35 ของจํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษาในแต่ละระดบั โดยมขีอ้มูล
ประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี@ 
1. ขอ้มูลที&แสดงถงึคุณภาพบณัฑติในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิที&
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นผูด้าํเนนิการรวบรวมขอ้มลูเอง โดยใชแ้บบสอบถามที&กาํหนดโดย สมศ. หรอืรวบรวม
ขอ้มลูโดยหน่วยงานกลางที& สมศ. มอบหมาย  
2. ขอ้มลูที&แสดงถงึคณุภาพบณัฑติจากสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืสถาบนัที&รบับณัฑติเขา้ศกึษาต่อ 
3.ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา (CHE QA Online System) โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
 
สมศ. 
2 

เป้าหมาย ..............................     .....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน......................   .....................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
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หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 3  :  ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที�ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ชนิดตวับง่ชี:  :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที&ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่เป็นปจัจยัสาํคญั
ของคณุภาพของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที&แสดงถงึความเป็นผูนํ้าทางความคดิ ความสามารถดา้น
การคดิเชงิวพิากษ ์การนําเสนอผลงาน มทีกัษะในการวจิยั ทกัษะและภูมปิญัญาในฐานะนักวชิาการและนัก
วชิาชพีขั @นสงู 
 ผลงานผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท  หมายถงึ  บทความวจิยัของวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ์ที&
ตพีมิพ ์หรอืศลิปะนิพนธท์ี&เผยแพร ่โดยผลงานผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงาน
ของอาจารยท์ี&ปรกึษาวทิยานิพนธไ์ด ้
  
วิธีการคาํนวณ 
 

ผลรวมถ่วงนํ@าหนกัของผลงานที&ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่
ของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 

 
x 

 
100 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั @งหมด 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :  กาํหนดระดบัคณุภาพบทความวจิยัที&ตพีมิพ ์ดงันี@ 
 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.125 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
0.25 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืมกีารตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดบัชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI  
0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  
0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 

 
กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพรง่านสรา้งสรรค ์ดงันี@ 
 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
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0.25 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 
อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian 
Nations) ม ี10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และ 
เวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมอื
การจดัแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นตน้ 
การเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที&เปิดกวา้งสาํหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที&ไม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่มอาเซยีน) 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  .ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบกาํหนดรอ้ยละ 25 เทา่กบั 5 คะแนน  
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. จํานวนและรายชื&อบทความวจิยัจากวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที&
ไดร้บัการตพีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตริายปีตามปีการศกึษาหรอืปีปฏทินิที&ตรงกบัปีการศกึษา พรอ้ม
ชื&อเจ้าของบทความ ชื&อวิทยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ ปีที&ตีพมิพ์ ชื&อวารสารหรอืรายงานสบืเนื&องจากการ
ประชมุวชิาการที&ตพีมิพ ์คา่นํ@าหนกัของบทความวจิยัแต่ละชิ@น 
2. จํานวนและรายชื&อผลงานสรา้งสรรค์จากศลิปนิพนธ์ของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที&ได้รบัการ
เผยแพร่ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิพรอ้มชื&อเจ้าของผลงาน ปีที&เผยแพร่ ชื&อหน่วยงานหรอืองค์กร 
พรอ้มทั @งจงัหวดั ประเทศที&เผยแพร ่รปุแบบของการเผยแพร่พรอ้มหลกัฐาน และค่านํ@าหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละชิ@น 
3. จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั @งหมด 
 
สมศ. 
3 

เป้าหมาย ..............................4.....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1   
 
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 4  : ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที�ได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 
ชนิดตวับง่ชี: : ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที&ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพรเ่ป็นปจัจยัสาํคญั
ของคุณภาพของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญเอกที&แสดงถงึความเป็นผูนํ้าทางความคดิ ความสามารถด้าน
การคดิเชงิวพิากษ์ การนําเสนอผลงาน มทีกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมปิญัญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วชิาชพีชั @นสงู 

ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา ไมส่ามารถนบัเป็นผลงานของอาจารยท์ี&ปรกึษาวทิยานิพนธไ์ด ้
วิธีการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ@าหนกัของผลงานที&ตพีมิพห์รอืเผยแพรข่องผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก x 100 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั @งหมด 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :  กาํหนดระดบัคณุภาพบทความวจิยัที&ตพีมิพ ์ดงันี@ 
 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.125 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
0.25 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืมกีารตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดบัชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI  
0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  
0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 

 
กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพรง่านสรา้งสรรค ์ดงันี@ 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ
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อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian 
Nations) ม ี10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และ 
เวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมอื
การจดัแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นตน้ 
การเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที&เปิดกวา้งสาํหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที&ไม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่มอาเซยีน) 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  .ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบกาํหนดรอ้ยละ 50 เทา่กบั 5 คะแนน  
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. จํานวนและรายชื&อบทความวจิยัจากวิทยานิพนธ์ของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกที&ได้รบัการ
ตพีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตริายปีตามปีการศกึษาหรอืปีปฏทินิที&ตรงกบัปีการศกึษา พรอ้มชื&อเจา้ของ
บทความ ชื&อวทิยานิพนธ์ ปีที&ตพีมิพ์ ชื&อวารสารหรอืรายงานสบืเนื&องจากการประชุมวชิาการที&ตพีมิพ์ ค่า
นํ@าหนกัของบทความวจิยัแต่ละชิ@น 
2. จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั @งหมด 
 
สมศ. 
4 

เป้าหมาย ..............................5.....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 14   : การพฒันาคณาจารย ์
ชนิดตวับง่ชี:   : ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  คุณภาพของคณาจารยเ์ป็นปจัจยัสาํคญัที&ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีน รวมทั @งพจิารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย์ เพื&อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื&อง อนัจะทําให้สถาบนัสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล คุณภาพ
อาจารยพ์จิารณาจากคณุวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
เกณฑก์ารพิจารณา  :  กาํหนดคา่นํ@าหนกัระดบัคณุภาพอาจารย ์ดงันี@ 

วฒิุการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ตาํแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

วิธีการคาํนวณ   
คา่ดชันีคณุภาพอาจารย ์คาํนวณดงันี@ 

  
 ผลรวมถ่วงนํ@าหนกัของอาจารยป์ระจาํ 

 
 อาจารยป์ระจาํทั @งหมด 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :   

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยกาํหนดใหค้า่ดชันีคณุภาพอาจารยเ์ป็น 6 เทา่กบั 5 คะแนน 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

จาํนวนและรายชื&ออาจารยป์ระจาํทั @งหมดในแต่ละปีการศกึษา โดยนบัอาจารยท์ี&ปฏบิตังิานจรงิและที&
ศกึษาต่อ โดยมฐีานขอ้มลูที&ระบรุายละเอยีดแสดงวุฒกิารศกึษา และตาํแหน่งทางวชิาการ  
 
สมศ. 
14 

เป้าหมาย ..............................5.....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 3.1   : ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
(คาํรบัรองตวัชี@วดัที& 1.2.1.12 เกณฑข์อ้ที& 6) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารจดับรกิารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแกน่กัศกึษา 
2. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารที&เป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา 
3. มกีารจดักจิกรรมเพื&อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแกน่กัศกึษา 
4. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารที&เป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์กา่ 
5. มกีารจดักจิกรรมเพื&อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์กา่ 
6. มผีลการประเมนิคณุภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทกุขอ้ไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารนําผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับรกิารที&สนอง
ความตอ้งการของนกัศกึษา 
หมายเหต ุ: 
ในกรณีสว่นงานวชิาการหรอืสถาบนัที&ยงัไมม่ศีษิยเ์กา่ถอืว่าผา่นเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และ ขอ้ 5 โดยอนุโลม 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

3.1 
เป้าหมาย 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........6........... ข้อ   ..........4..........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 - มกีารประเมนิคณุภาพพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของหลกัสตูร 

- มคีาํสั &งแต่งตั @งอาจารยท์ี&ปรกึษา 
- มกีารจดัประชมุหลกัสตูรบรหิารธุรกจิเกษตร โดยคณะกรรมการไดนํ้าผล
การประเมนิวชิาปญัหาพเิศษ และนําผลมาพฒันาและปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
ในปีการศกึษาหน้าต่อไป 
- มแีบบฟอรม์เขา้พบอาจารยท์ี&ปรกึษา  
 

QA3.1-1001 
QA3.1-1002 
QA3.1-1003 
QA3.1-1004 

 

ขอ้ 2 - มบีอรด์  เวบ็ไซด ์ประกาศขา่วสารที&เป็นประโยชน์กบันกัศกึษา 
- ม ีระบบ Social Network ในการตดิต่อสื&อสารกบันกัศกึษา 

QA3.1-2001 
QA3.1-2002 
QA3.1-2003 

ขอ้ 3 -จดัโครงการปจัฉิมนิเทศ ใหก้บันกัศกึษาชั @นปีที& 4  QA3.1-3001 
 

ขอ้ 4 มฐีานขอ้มลูศษิยเ์กา่  
มกีารสง่ขา่วสารใหศ้ษิยเ์กา่รบัรู ้
 

QA3.1-4001 
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ขอ้ 5 มศีษิยเ์กา่ที&จบการศกึษาจากวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ เขา้รว่มอบรม 
โครงการอบรบธุรกจิเกษตรใหก้บัผูป้ระกอบการ 

QA3.1-5001 

ขอ้ 6 มผีลการประเมนิขอ้ 1-3 ทกุขอ้ไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
ผลที&ไดเ้ฉลี&ย เทา่กบั  
-การให้บริการด้านคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่
นกัศกึษา = 3.70 
-การใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารและทกุการศกึษา = 3.54 
-การจดักจิกรรมเพื&อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นักศกึษา 
= 3.59 

QA3.1-6001 

ขอ้ 7   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 

QA3.1-1001 
QA3.1-1002 
QA3.1-1003 
QA3.1-1004 

แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของหลกัสตูร 
รายชื&ออาจารยท์ี&ปรกึษา 
รายงานการประชมุหลกัสตูรบรหิารธุรกจิเกษตร 
ตารางเขา้พบอาจารยข์องนกัศกึษา 

สาํนกัทะเบยีนฯ 
วทิยาลยัฯวทิยาลยั

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA3.1-2001 
QA3.1-2002 
QA3.2-2003 

เวปไซต ์วทิยาลยัการการบรหิารและจดัการ 
Facebook วทิยาลยัการการบรหิารและจดัการ 
Twitter วทิยาลยัการการบรหิารและจดัการ 

Website วทิยาลยัฯ
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA3.1-3001 -โครงการปจัฉิมนิเทศ และรปูถ่าย วทิยาลยัฯ 

QA3.1-4001 ฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ของวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ Website วทิยาลยัฯ 
QA3.1-5001 รายชื&อผูเ้ขา้รว่มอบรมโครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหผู้ป้ระกอบการ วทิยาลยัฯ 
QA3.1-6001 สรปุผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิาร สว่นแผนงาน 
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ตวับง่ชี:ที� 3.2  :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
 (คาํรบัรองตวัชี@วดัที& 1.2.1.12    เกณฑข์อ้ที& 5) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. ส่วนงานวชิาการ หรอืสถาบนั จดัทําแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาที&ส่งเสรมิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตทิกุดา้น 
2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพการศกึษาแกน่กัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้ักศกึษานําความรูด้้านการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมที&ดําเนินการโดย
นกัศกึษาอยา่งน้อย 5 ประเภทสาํหรบัระดบัปรญิญาตร ีและอยา่งน้อย 2 ประเภทสาํหรบัระดบับณัฑติศกึษา 
จากกจิกรรมต่อไปนี@ 
     - กจิกรรมวชิาการที&สง่เสรมิคณุลกัษณะบณัฑติที&พงึประสงค ์
     - กจิกรรมกฬีาหรอืการสง่เสรมิสขุภาพ 
     - กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิ&งแวดลอ้ม 
     - กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม 
     - กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม 
4. มกีารสนับสนุนใหน้ักศกึษาสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนั และมี
กจิกรรมรว่มกนั 
5. มกีารประเมนิความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
6. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื&อพฒันานกัศกึษา 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

 

3.2 
เป้าหมาย 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........5............ ข้อ   .........4............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มแีผนกจิกรรมพฒันานกัศกึษา โดยมกีารกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  QA3.2-1001 
ขอ้ 2 ใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มกบัโครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพ

การศกึษาและการบรหิารความเสี&ยงตามแผนประจาํปีงบ 54 
QA3.2-2001 

ขอ้ 3 - มกีารจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาระดบัปรญิญาตรคีรบ 5 ประเภท คอื 
1.กจิกรรมวชิาการ : โครงการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
2.กจิกรรมกฬีาหรอืการสง่เสรมิสขุภาพ : โครงการสง่เสรมิสขุภาพแก่
นกัศกึษา 
3.กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิ&งแวดลอ้ม : โครงการกจิกรรมคา่ย
ชมุชนสมัพนัธ ์
4.กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม : โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อ
สงัคม 

QA3.2-3001 
QA3.2-3002 
QA3.2-3003 
QA3.2-3004 
QA3.2-3005 
QA3.2-3006 
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5.กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม : งานทาํบุญคณาจารยแ์ละนกัศกึษา
วดัปลกูศรทัธา 
- มกีารจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ครบ 2 ดา้น คอื 
1.กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม : ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
2.กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม : พธิไีหวค้ร ู

ขอ้ 4 - นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมงานประเพณี 4 จอบแหง่ชาตคิรั @งที& โดยครั @งนี@
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัเป็นเจา้ภาพ 

QA3.2-4001 
QA3.2-4002 

ขอ้ 5   
ขอ้ 6   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA3.2-1001 รายชื&อโครงการกจิกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา ประจาํปี
งบประมาณ 2554  

วทิยาลยัฯ 

QA3.2-2001  โครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพการศกึษาและการ
บรหิารความเสี&ยงตามแผนประจาํปีงบ 54 

วทิยาลยัฯ 

QA3.2-3001 
QA3.2-3002 
QA3.2-3003 
QA3.2-3004 
QA3.2-3005 
QA3.2-3006 

รปูถ่ายกจิกรรมโครงการปฐมนิเทศและพธิไีหวค้ร ูปี53 
โครงการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
โครงการสง่เสรมิสขุภาพแกน่กัศกึษา 
โครงการกจิกรรมคา่ยชมุชนสมัพนัธ ์
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสงัคม 
งานทาํบุญคณาจารยแ์ละนกัศกึษาวดัปลกูศรทัธา 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA3.2-4001 
 

QA3.2-4002 

ประชมุสโมสรนกัศกึษาภาคปีระเพณี 4 จอบแหง่ชาตคิรั @งที& 28 
โดยม ีนกัศกึษาของวทิยาลยัเป็นนายกสโมสรนกัศกึษา 
สรปุภาพกจิกรรมงานประเพณี 4 จอบแหง่ชาตคิรั @งที& 28 

สว่นสารนิเทศและ
ประชาสมัพนัธ ์

สว่นสารนิเทศและ
ประชาสมัพนัธ ์
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ตวับง่ชี:ที� 4.1    : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐานทั �วไป : 
1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพื&อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยัของส่วน
งานวชิาการ และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารย์
ประจาํและนกัวจิยัประจาํ 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของสว่นงานวชิาการ เพื&อเป็นทนุวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
5. มกีารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี@ 
     - หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯหรอืศนูยเ์ครื&องมอื หรอืศนูยใ์หค้าํปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ 
     - หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
     - สิ&งอาํนวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรกัษา ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
     - กจิกรรมวชิาการที&สง่เสรมิงานวจิยัฯ เชน่ การจดัประชมุวชิาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรค ์การจดัให้
มศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 
6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทกุประเดน็ 
7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องสว่นงานวชิาการ 
เกณฑท์ั �วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

4.1 
เป้าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........5............ ข้อ   ........3...........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิยั เพื&อใหบ้รรลุเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบั

นโยบายทศิทางการวจิยัของสถาบนั โดยแต่งตั @งคณะกรรมการกลั &นกรองและ
ตดิตามผลโครงการวจิยั การตดิตามความกา้วหน้าของงานวจิยั และ
ดาํเนินการตามระบบของวทิยาลยัและสถาบนั 

QA4.1-1001 
QA4.1-1002 

 

ขอ้ 2   
ขอ้ 3 - มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของคณาจารยโ์ดยจดักจิกรรมแลกเปลี&ยน

เรยีนรู ้“ความสาํเรจ็ในการทาํงานวจิยั เพื&อนําเสนอ/ตพีมิพใ์นต่างประเทศและ
ไดร้บัรางวลั”  
- มกีารเผยแพรจ่รรยาบรรณการวจิยัแกอ่าจารยป์ระจาํ 

QA4.1-3001 
 
 

QA4.1-3002 
ขอ้ 4 - โครงการวจิยัเงนิรายได ้จาํนวน 4 โครงการ เป็นจาํนวนเงนิ 190,000 บาท 

 
QA4.1-4001 

 
ขอ้ 5 มกีารสนบัสนุนดา้นการวจิยั  ดงันี@ QA4.1-5001 
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- หอ้งปฏบิตักิารวจิยั และสิ&งอาํนวยความสะดวก หรอืการรกัษาความ
ปลอดภยัในการวจิยั เชน่ อปุกรณ์ดบัเพลงิ 
- แหล่งคน้ควา้ขอ้มลูการวจิยัฯ เชน่ เวบ็ไซดว์ทิยาลยัการบรหิารและจดัการ, 
แผน่ CD, เวบ็ไซดส์าํนกัหอสมดุกลาง และเวบ็ไซดส์าํนกับรหิารวชิาการและ
วจิยั  เป็นตน้ 
- สนบัสนุนกจิกรรมสง่เสรมิงานวจิยั เชน่ การเขา้รว่มประชมุวชิาการ และ
ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน 

QA4.1-5002 
QA4.1-5003 
QA4.1-5004 
QA4.1-5005 
QA4.1-5006 

ขอ้ 6 มกีารตดิตามความกา้วหน้าโครงการวจิยั QA4.1-6001 
ขอ้ 7   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA4.1-1001 
 
 

QA4.1-1002 

ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
เรื&อง นโยบายทศิทางการวจิยัของสถาบนั ฉบบัลงวนัที& 5 
มกราคม 2554  
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการบรหิารงานวจิยัและตดิตามผล
โครงการวจิยั 

สว่นบรหิารวชิาการและ
วจิยั 
 

วทิยาลยัฯ 

QA4.1-3001  
QA4.1-3002 

โครงการสมัมนา เรื&อง ความสาํเรจ็ในการทาํงานวจิยั
จรรยาบรรณนกัวจิยั 

วทิยาลยัฯ 
สว่นบรหิารวชิาการและ

วจิยั 
QA4.1-4001 รายชื&อโครงการวจิยัเงนิรายได ้และจาํนวนงบที&ไดร้บั ปีงบ 53 วทิยาลยัฯ 

QA4.1-5001 
QA4.1-5002 
QA4.1-5003 

 
QA4.1-5004 
QA4.1-5005 
QA4.1-5006 

 

รายชื&อหอ้งปฏบิตักิารวจิยัดา้นต่างๆ 
Website วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ  
Website สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 
Website สาํนกัหอสมดุ 
Website สว่นบรหิารวชิาการและวจิยั 
ขอ้มลูรายชื&อผลงานที&ตพีมิพใ์นวารสารหรอืแสดงผลงาน 
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

วทิยาลยัฯ 
www.amc.kmitl.ac.th 
www.kmitl.ac.th 

 
www.lib.kmitl.ac.th 
www.research.rector 

วทิยาลยัฯ 

QA4.1-6001 แบบรายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยั วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 4.2  : ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐานทั �วไป : 
1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอืการ
ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ และมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
เพื&อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ี&คนทั &วไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
3. มกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี&ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชน
และผูเ้กี&ยวขอ้ง 
4. มกีารนําผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิ
จากหน่วยงานภายนอกหรอืชมุชน 
5. มรีะบบและกลไกเพื&อช่วยในการคุม้ครองสทิธิ nของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี&นําไปใชป้ระโยชน์ และ
ดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
เกณฑม์าตรฐานเพิ�มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มรีะบบและกลไกสง่เสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื&นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค1  และ  ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ั &วไป 

มกีารดาํเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตาม
เกณฑท์ั &วไป และ
ครบถว้นตาม

เกณฑม์าตรฐาน
เพิ&มเตมิเฉพาะกลุ่ม 

 

4.2 
เป้าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........5............ ข้อ   .........5............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 - มกีารสนบัสนุนจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรบัผลงานวจิยั ที&ไดร้บัการตพีมิพห์รอื

เผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
- มกีารสนบัสนุนคา่เดนิทางไปรว่มประชมุวชิาการในระดบันานาชาต ิ

QA4.2-1001 
QA4.2-1002 
QA4.2-1003 
QA4.2-1004 
QA4.2-1005 

ขอ้ 2   
ขอ้ 3 มกีารประชาสมัพนัธข์า่วสารงานวจิยัใน Website ของวทิยาลยั  สว่นงานวจิยั

และผลงานวชิาการ 
 

QA4.2-3001 
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ขอ้ 4 มกีารนําผลงานงานวจิยัไปใช ้และมกีารใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงาน
ภายนอก 

QA4.2-4001 
QA4.2-4002 
QA4.2-4003 

ขอ้ 5 มรีะเบยีบสาํนกัสง่เสรมิและบรกิารวชิาการพระจอมเกลา้ลาดกระบงัเกี&ยวกบั
การจดสทิธบิตัร 

QA4.2-5001 

ขอ้ 6 มรีะบบและกลไกสง่เสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื&นจด
สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

QA4.2-6001 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่งเอกสาร 
อ้างอิง 

QA4.2-1001 
 
 

QA4.2-1002 
 
QA4.2-1003 
QA4.1-5006 

 
QA4.2-1005 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวจิยัสถาบนัสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั เรื&อง คา่ตอบแทนการตพีมิพ์
บทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 
ใบสมคัรขอรบัคา่สนบัสนุนการตพีมิพบ์ทความวจิยัใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 
แบบขอรบัทนุอดุหนุนการวจิยัประเภทเงนิรายไดว้ทิยาลยั 
ขอ้มลูรายชื&อผลงานที&ตพีมิพใ์นวารสารหรอืแสดงผลงาน ระดบัชาติ
และนานาชาต ิปีการศกึษา 2553 
มตคิณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ สนบัสนุนคา่เดนิทางไป
รว่มประชมุวชิาการในระดบันานาชาต ิ

สว่นบรหิารวชิาการ
และวจิยั 

 
สว่นบรหิารวชิาการ

และวจิยั 
Website วทิยาลยัฯ 

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
 

QA4.2-3001 
 

Website ของวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ หวัขอ้วจิยัและผลงาน
วชิาการ 

Website วทิยาลยัฯ 
 

QA4.2-4001 
 

QA4.2-4002 
QA4.2-4003 

ขอ้มลูการนําผลงานวจิยัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ตดิตามประเมนิโครงการ 
เอกสารประกอบการเสวนาระดมความเหน็ USO 

สาํนกัสง่เสรมิและ
บรกิารวชิาการ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA4.2-5001 ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั เรื&อง การบรหิารและจดัสรร
ผลประโยชน์จากงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปญัญา ณ วนัที& 18 
กมุภาพนัธ ์2552 

www.kmitl.ac.th 

QA4.2-6001 ขั @นตอนการยื&นขอรบัสทิธบิตัร/ อนุสทิธบิตัร โดยสาํนกัสง่เสรมิและ
บรกิารวชิาการพระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

สาํนกัสง่เสรมิและ
บรกิารวชิาการ 
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ตวับง่ชี:ที� 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและ 
นกัวจิยัประจาํ (ปีงบประมาณ) (คาํรบัรองตวัชี@วดัที& 2.2.2) 
ชนิดของตวับง่ชี: : ปจัจยันําเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงนิต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําเป็น คะแนนระหว่าง 
0 – 5 
1. เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนัที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึ@นไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบนัที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 150,000 บาทขึ@นไปต่อคน 
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนัที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 75,000 บาทขึ@นไปต่อคน 
สตูรการคาํนวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจํานวน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

2. แปลงจาํนวนเงนิที&คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

สรปุคะแนนที &ได้ในระดบัส่วนงานวิชาการและระดบัสถาบนั 
1. คะแนนที&ได้ในระดบัส่วนงานวชิาการ  = ค่าเฉลี&ยของคะแนนที&ไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในส่วนงาน
วชิาการ 
2. คะแนนที&ไดใ้นระดบัสถาบนั = คา่เฉลี&ยของคะแนนที&ไดข้องทกุสว่นงานวชิาการในสถาบนั 
หมายเหต ุ: 
1. จํานวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจํา ใหน้ับตามปีการศกึษา และนับเฉพาะที&ปฏบิตังิานจรงิไม่นับรวมผูล้า
ศกึษาต่อ 
2. ใหน้ับจํานวนเงนิที&มกีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรอืปีงบประมาณหรอืปีปฏทินินั @นๆ ไม่ใช่
จาํนวนเงนิที&เบกิจ่ายจรงิ 
3. กรณีที&มหีลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงนิสนับสนุนงานวจิยั ซึ&งอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุนหรอืหลกัฐาน
จากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัที&ร่วมโครงการ ให้แบ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานที&ปรากฏกรณีที&ไม่มี
หลกัฐาน ใหแ้บ่งเงนิตามสดัสว่นผูร้ว่มวจิยัของแต่ละสถาบนั 
4. การนบัจาํนวนเงนิสนบัสนุนโครงการวจิยั สามารถนบัเงนิโครงการวจิยัสถาบนัที&ไดล้งนามในสญัญารบัทุน
โดยอาจารยห์รอืนักวจิยั แต่ไม่สามารถนับเงนิโครงการวจิยัสถาบนัที&บุคลากรสายสนับสนุนที&ไม่ใช่นักวจิยั
เป็นผูด้าํเนินการ 
 
 
 

จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ = 
จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

คะแนนที&ได ้ = 
จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

x 5 
จาํนวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯที&กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 



 63

4.3 
เป้าหมาย ..............................5.....................คะแนน บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...................0.26.......................คะแนน 

 การดาํเนินงาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ขอ้ 1 วทิยาลยัฯ ไดร้บัเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายในสถาบนั  ดงันี@ 
เงนิสนบัสนุนงานวจิยัภายในสถาบนั ปี 2553 (เงนิรายได)้          190,000   บาท 
เงนิสนบัสนุนงานวจิยัภายนอกสถาบนั ปี 2553                                    0    บาท 
เงนิสนบัสนุนจากภายในและภายนอกรวมทั @งหมด                        190,000    บาท 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาต่อ)                           20    คน 
                                   เงนิสนบัสนุนเฉลี&ยต่อคน       =     9500   บาท 

QA4.3-1001 
 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA4.3-1001 โครงการวจิยั ปีงบประมาณ 2553 วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 5   :  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์�ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ชนิดของตวับง่ชี:   :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย   :  การวจิยัเป็นพนัธกจิหนึ&งที&สาํคญัของสถาบนัอุดมศกึษา การดําเนินการตามพนัธ
กจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็นั @น สามารถพจิารณาไดจ้ากผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี&มี
คุณภาพและมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรยีบเทยีบจํานวนบทความวจิยัที&ตพีมิพ์และจํานวน
ผลงานสรา้งสรรคท์ี&เผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตกิบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :  กาํหนดระดบัคณุภาพบทความวจิยัที&ตพีมิพ ์ดงันี@ 
 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.125 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
0.25 มกีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื&องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืมกีารตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดบัชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI  
0.50 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  
0.75 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&มชีื&อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั @นถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ที& 
1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที&ตพีมิพ์ หรอืมกีารตพีมิพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี&ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ISI 

 
กาํหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรคท์ี&เผยแพร ่ดงันี@ 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนัหรอืจงัหวดั 
0.25 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.50 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
0.75 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ี&ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ

 
อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian 
Nations) ม ี10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และ 
เวยีดนาม 
การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมอื
การจดัแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นตน้ 
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การเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
เผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที&เปิดกวา้งสาํหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที&ไม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่มอาเซยีน) 
 
วิธีการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ@าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี&ตพีมิพห์รอืเผยแพร ่
x 100 

อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั @งหมด 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยกาํหนดรอ้ยละเทา่กบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิา ดงันี@ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 20 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 10 
 
 การคดิคะแนนระดบัคณะใหนํ้าคะแนนที&คดิไดข้องแต่ละกลุม่สาขาวชิามาหาคา่เฉลี&ย และการคดิ
คะแนนระดบัสถาบนัใหนํ้าคะแนนที&คดิไดใ้นแต่ละคณะมาหาคา่เฉลี&ย 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. จาํนวนและรายชื&อบทความวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาตทิั @งหมด ของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ ทั @ง
ที&ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที&ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื&อเจ้าของ
บทความ ปีที&ตีพิมพ์ ชื&อวารสารหรอืรายงานสบืเนื&องจากการประชุมวิชาการ และค่านํ@าหนักของแต่ละ
บทความวจิยั  
2. จาํนวนและรายชื&อผลงานสรา้งสรรคท์ี&เผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิั @งหมดของอาจารยป์ระจาํ
และนักวิจยัประจํา ทั @งที&ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ พร้อมชื&อเจ้าของผลวาน ปีที&เผยแพร่ ชื&อสถานที& 
จงัหวดั หรอืประเทศที&เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พรอ้มหลกัฐาน และค่านํ@าหนักของแต่ละ
ผลงานสรา้งสรรค ์
 
สมศ. 
5 
 

เป้าหมาย ...................................................คะแนน 
บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 6   : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์�นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตวับง่ชี:   :  ผลผลิต 
คาํอธิบาย  :  การวจิยัเป็นพนัธกจิหนึ&งที&สาํคญัของสถาบนัอุดมศกึษา การดําเนินการตามพนัธกจิอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็นั @น สามารถพจิารณาไดจ้ากผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี&มคีุณภาพ
และมปีระโยชน์สูก่ารนําไปใชจ้ากการเปรยีบเทยีบจาํนวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจําและ
นกัวจิยัประจาํที&นําไปใชป้ระโยชน์ในการแกป้ญัหาตามวตัถุประสงคท์ี&ระบุไวใ้นโครงการวจิยัและรายงานการ
วจิยัโดยได้รบัการรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งกบัจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิยั
ประจาํ 
วิธีการคาํนวณ 

ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี&นําไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั @งหมด 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยกาํหนดรอ้ยละ 20 เทา่กบั 5 คะแนน ทกุกลุ่ม
สาขาวชิา 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. จํานวนและรายชื&องานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี&นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ของอาจารยป์ระจําและนักวจิยั
ประจาํ โดยนบัรวมผลงานที&นําไปใชป้ระโยชน์ของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํทั @งที&ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษา
ต่อ พร้อมชื&อเจ้าของผลงาน ปีที&งานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที&นําไปใช้ประโยชน์ ชื&อ
หน่วยงานที&นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรบัรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที&
เกี&ยวขอ้ง ทั @งนี@ใหแ้สดงขอ้มลูที&ระบุรายละเอยีดการใชป้ระโยชน์ที&ชดัเจนดว้ย ตามแนวทางดงัต่อไปนี@ 
- ขอ้มูลที&แสดงผลดทีี&เกดิขึ@นอย่างเป็นรปูธรรมจากการนําสิ&งประดษิฐอ์นัเป็นผลจากงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคไ์ปใชต้ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
- ขอ้มูลที&แสดงผลดทีี&เกดิขึ@นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที&เป็นผลมา
จากงานวจิยันโยบายไปใช ้
- ขอ้มลูที&แสดงผลดทีี&เกดิขึ@นอย่างเป็นรปูธรรม จากการนําผลงานวจิยัที&มวีตัถุประสงคเ์พื&อการพฒันา
สาธารณะไปใช ้
2. จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยัประจําทั @งหมดในแต่ละปีการศกึษา โดยนับรวมอาจารยแ์ละนักวจิยั
ประจาํที&ลาศกึษาต่อ  
 
สมศ. 
6 
 

เป้าหมาย ...................................................คะแนน 
บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 7    :  ผลงานวิชาการทีได้รบัการรบัรองคณุภาพ 
ชนิดของตวับง่ชี:   :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  ผลงานวชิาการที&มคีุณภาพ สะทอ้นถงึสมรรถนะในการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
วิจยั การปฏิบตัิจรงิ และได้นําไปใช้ในการแก้ปญัหา หรอืพฒันางานในหน้าที&จนเกดิผลดีต่อการพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวชิาการ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :  กาํหนดระดบัคณุภาพผลงานวชิาการ ดงันี@ 

ค่า
นํ:าหนัก 

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวชิาการที&ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ
0.50 บทความวชิาการที&ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ
0.75 ตาํราหรอืหนงัสอืที&มกีารตรวจอา่นโดยผูท้รงคณุวุฒ ิ
1.00 ตาํราหรอืหนงัสอืที&ใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอ

ตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอืตาํราหรอืหนงัสอืที&มคีณุภาพสงูมผีูท้รงคุณวุฒติรวจอา่นตาม
เกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

 
วิธีการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงนํ@าหนกัของผลงานวชิาการที&ไดร้บัรองคณุภาพ 
x 100 

อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั @งหมด 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยกาํหนดรอ้ยละ 10 เทา่กบั  5 คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวชิา 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1.  จาํนวนและรายชื&อผลงานวชิาการ (บทความวชิาการ ตาํรา หนงัสอื) ที&มคีณุภาพของอาจารยป์ระจํา โดย
นบัรวมผลงานของอาจารยท์ั @งที&ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ พรอ้มชื&อเจา้ของผลงาน ปีที&ผลงานแลว้เสรจ็ 
ปีที&ได้รบัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานที&เชื&อถือได้ ชื&อหน่วยงานที&รบัรอง และมหีลกัฐานการรบัรอง
คณุภาพจากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง คา่นํ@าหนกัของผลงานวชิาการแต่ละชิ@น  
2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั @งหมดในแต่ละปีการศกึษา โดยนบัรวมอาจารยท์ี&ลาศกึษาต่อ  
 
สมศ. 
7 
 

เป้าหมาย ...................................................คะแนน 
บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 5.1   :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ชนิดของตวับง่ชี: :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอน 
3. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั 
4. มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอนและการ
วจิยั 
5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอนและการ
วจิยั 
หมายเหต ุ: 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ที& 4 ตอ้งมกีารประเมนิความสาํเรจ็ของการบรูณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

5.1 
เป้าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........3........... ข้อ   .........3............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารจดัทาํแผนงานและเป้าหมายการบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม มกีารจดั

งบประมาณดาํเนินการ โดยจดัทาํโครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหก้บั
ผูป้ระกอบการ  

QA5.1-1001 
QA5.1-1002 

 
ขอ้ 2 มกีารนําความรูท้ี&ไดจ้ากการอบรมโครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหก้บั

ผูป้ระกอบการ สามารถนํากลบัไปใชใ้นการเรยีนการสอน วชิา บญัชกีารเงนิ 
ในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา การจดัการเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร  

QA5.1-1002 
QA5.1-2001 

ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5 ผูท้ี&เขา้รว่มอบรม มคีวามพงึพอใจและเหน็ประโยชน์ของการจดัโครงการนี@  

และขอใหม้กีารดาํเนินการจดัโครงการในครั @งต่อไป 
QA5.1-5001 
QA5.1-5002 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA5.1-1001 
QA5.1-1002 

รายงานสรปุโครงการงานบรกิารวชิาการแกช่มุชน 
หนงัสอือนุมตัโิครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหผู้ป้ระกอบการ 

วทิยาลยัฯ 

QA5.1-1002 หนงัสอือนุมตัโิครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหผู้ป้ระกอบการ วทิยาลยัฯ 
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QA5.1-2001 Course syllabus วชิา บญัชกีารเงนิ วทิยาลยัฯ 
QA5.1-5001 

 
QA5.1-5002 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของโครงการอบรมธุรกจิเกษตรให้
ผูป้ระกอบการ 
ขอความอนุเคราะหจ์ดัอบรมการวางแผนภาษ ี

วทิยาลยัฯ 
 

วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  
(คาํรบัรองตวัชี@วดัที& 1.2.1.23) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารสาํรวจความตอ้งการของชมุชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพีเพื&อประกอบการ
กาํหนดทศิทางและการจดัทาํแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของสว่นงานวชิาการ 
2. มคีวามร่วมมอืด้านบรกิารทางวชิาการเพื&อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 
3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารนําผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ี&ได้จากการใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในส่วนงาน
วชิาการและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

5.2 
เป้าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........3........... ข้อ   ............3.........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มกีารสาํรวจถงึความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ที&จะเขา้รว่มโครงการอบรม 

ในครั @งต่อไปในปี 2554  และวทิยาลยัฯ ไดม้แีผนการดาํเนนิการโครงการในปี 
2554 เพื&อตอบรบักบัความตอ้งการที&เกดิขึ@น 
 

QA5.1-5002 
 

ขอ้ 2 มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก คอืสมาคมสง่เสรมิผูป้ระกอบการวสิากจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย และสถาบนัการตลาดเพื&อสงัคมแหง่ประเทศ
ไทย ในการฝึกอบรมโครงการอบรมธุรกจิเกษตรใหผู้ป้ระกอบการ นอกจากนี@
ไดม้คีวามรว่มมอืจากวทิยากรจากภายนอก ในการรว่มถ่ายทอดความรู ้

QA5.1-5002 

ขอ้ 3 มกีารประเมนิผลความพงึพอใจต่อโครงการอบรมธุรกจิเกษตรให้
ผูป้ระกอบการ 

QA5.1-5001 

ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA5.1-5002 ขอความอนุเคราะหจ์ดัอบรมการวางแผนภาษ ี วทิยาลยัฯ 
QA5.1-5001 ผลการประเมนิความพงึพอใจของโครงการอบรมธุรกจิเกษตรให้

ผูป้ระกอบการ 
วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 8 :  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 
ชนิดของตวับง่ชี:   : ผลผลติ 
คาํอธิบาย  การใหบ้รกิารทางวชิาการ หมายถงึ การที&สถาบนัการศกึษาซึ&งอยู่ในฐานะที&เป็นที&พึ&งของชุมชน
หรอืสงัคม เป็นแหล่งอา้งองิทางวชิาการ หรอืทาํหน้าที&ใดๆ ที&มผีลต่อการพฒันาชุมชนในด้านวชิาการหรอื
การพฒันาความรู ้ตลอดจนความเขม้แขง็ประเทศชาตแิละนานาชาต ิการบรกิารวชิาการเป็นการบรกิารที&มี
คา่ตอบแทน และบรกิารวชิาการใหเ้ปล่า โดยมกีารนําความรูแ้ละประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรอืบรูณาการเขา้
กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั อาท ิบทความ ตาํรา หนงัสอื รายวชิาหรอืหลกัสตูร เป็นตน้ 
 
วิธีการคาํนวณ 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการที&นํามาใชใ้นการ
พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั x 100 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการทั @งหมด 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ โดยกาํหนดรอ้ยละ 30 เทา่กบั  5 คะแนน  
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 

1. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลที&แสดงว่าอาจารย์ประจําไดร้วบรวม จดัระบบ และมกีารประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอน และการวจิยั โดย
อาจไปต่อยอดพฒันาเป็นหนังสอื ตํารา หรอืงานวิจยั ขยายผลนําไปสู่การปรบัปรุงรายวิชาหรอื
นําไปสูก่ารเปิดรายวชิาใหม ่

2. โครงการบรกิารวชิาการที&นบัในตวัตั @งจะตอ้งมผีลการบรูณาการเสรจ็สิ@นในปีที&ประเมนิ และโครงการ
วชิาการที&เป็นตวัหารเป็นโครงการบรกิารวชิาการที&ดําเนินการในปีที&ประเมนิ โครงการหนึ&งๆจะ
บรูณาการเฉพาะกบัการเรยีนการสอน หรอืเฉพาะกบังานวจิยั หรอืจะบรูณาการกบัทั @งการเรยีนการ
สอนและการวจิยักไ็ด ้

3. การบรกิารวชิาการ เป็นการใหบ้รกิารแก่บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกสถาบนั ทั @งการประเมนิใน
ระดบัคณะและระดบัสถาบนั 

 
สมศ. 
8 

เป้าหมาย...........................................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.................... .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 9   :  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 
ชนิดของตวับง่ชี:   :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  โครงการที&มผีลต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  หมายถงึ  โครงการที&ส่วน
งานวิชาการจัดขึ@นเพื&อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื&อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี&ยนแปลงไปในทางที&ดีข ึ@นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรอื ทําให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ&งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 
 
ประเดน็การพิจารณา  : 
1. มกีารดาํเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมสีว่นรว่มของชมุชนหรอืองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ํ&ากว่ารอ้ยละ 80 
3. ชมุชนหรอืองคก์รมผีูนํ้าหรอืสมาชกิที&มกีารเรยีนรูแ้ละดาํเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื&อง 
4. ชมุชนหรอืองคก์รสรา้งกลไกที&มกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื&องและยั &งยนื โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรม
ของชมุชนหรอืองคก์ร 
5. มผีลกระทบที&เกดิประโยชน์สรา้งคณุคา่ต่อสงัคม หรอืชมุชน/องคก์รมคีวามเขม้แขง็ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. แผนและกจิกรรมหรอืโครงการที&สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนหรอืองคก์ร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏบิตัติามกจิกรรมหรอืโครงการ 
3. ขอ้มลูที&แสดงถงึผลการดาํเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการโดยผูนํ้าหรอืสมาชกิของชมุชนหรอืองคก์รได้
เรยีนรูแ้ละดาํเนินกจิกรรมอยา่งต่อเนื&อง และพฒันาตามอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชมุชนหรอืองคก์ร 
4. ขอ้มลูที&แสดงถงึผลการดาํเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการของชมุชนหรอืองคก์รที&สรา้งประโยชน์ ความ
เขม้แขง็และคณุคา่ต่อสงัคม ชมุชน หรอืองคก์ร 
5. “ต่อเนื&อง” หมายถงึ มกีารดาํเนินงานตั @งแต่ 2 ปีขึ@นไป 
6. “ยั &งยนื” หมายถงึ มกีารดาํเนินงานตั @งแต่ 5 ปีขึ@นไป 
7. “เขม้แขง็” หมายถงึ สามารถพึ&งพาตนเองได ้
 
หมายเหตุ สําหรบัสถาบนัที&ไดร้บัการประเมนิปี 2554 กรณีเป็นกจิกรรมใหม่ สาํหรบัเกณฑต่์อเนื&อง ยั &งยนื 
และเขม้แขง็ ใหใ้ช ้1 ปีโดยอนุโลม 
 
สมศ. 
9 

เป้าหมาย......................ข้อ   .....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.....................ข้อ   .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
1   
2   
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3   
4   
5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 18   :  ผลการชี:นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้านต่างๆ 
 ตวับง่ชี:ที� 18.1 ผลการชี:นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที� 1 
 ตวับง่ชี:ที� 18.2 ผลการชี:นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที� 2 
ชนิดของตวับง่ชี:   :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย   :  สถาบนัอุดมศกึษาเลอืกดําเนินการ 2 ประเดน็ จากประเด็นชี@นําหรอืแกป้ญัหา
สงัคมในด้านต่างๆ อาท ิการส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื&องมาจากพระราชดําร ิความรกัชาต ิบํารุง
ศาสนาและเทดิทูนพระมหากษตัรยิ์ สุขภาพ ค่านิยม จติสาธารณะ ความคดิสร้างสรรค์ ผูด้้อยโอกาสและ
ผูส้งูอาย ุนโยบายรฐับาล เศรษฐกจิ การพรอ้มรบัการเป็นสมาชกิสงัคมอาเซยีน พลงังานสิ&งแวดลอ้ม อบุตัภิยั 
สิ&งเสพตดิ ความฟุม่เฟือย การแกป้ญัหาความขดัแยง้ สรา้งสงัคมสนัตสิุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
น้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ใหเ้ป็นสถาบนัพอเพยีงแบบอยา่งเป็นตน้ 
 ทั @งนี@ประเด็นที&ชี@นําหรอืแกป้ญัหาสงัคมที&สถาบนัเลอืกดําเนินการ ต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภา
สถาบนั 
 
ประเดน็การพิจารณา  : 
1. มกีารดาํเนินงานตามวงจรคณุภาพ(PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ํ&ากว่ารอ้ยละ 80 
3. มปีระโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อสถาบนั 
4. มผีลกระทบที&เกดิประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อชมุชนหรอืสงัคม 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. โครงการหรอืกจิกรรมที&สถาบนัอุดมศกึษาได้ดําเนินงานที&มปีระโยชน์ และสรา้งคุณค่าต่อสถาบนั มี
บทบาทในการชี@นําหรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่างๆ ที&ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั @ง
ความสาํเรจ็ของโครงการ 
2. หลกัฐานที&แสดงการเหน็ชอบโครงการ/กจิกรรมจากสภาสถาบนัที&สถาบนัอุดมศกึษาไดด้ําเนินงานโดยมี
บทบาทในการชี@นําหรอืแกป้ญัหาสงัคมในดา้นต่างๆ 
3. รายงานสรปุผลโครงการทกุโครงการ  
4. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลที&แสดงถงึการเกดิผลกระทบที&เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสงัคมจากการ
ดาํเนินงานของโครงการ 
5. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูที&แสดงถงึการไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
 
หมายเหตุ ในระดบัคณะจะประเมนิตวับ่งชี@นี@หรอืไมก่ไ็ด ้
 



 75

 

สมศ. 
18 

เป้าหมาย......................ข้อ   .....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.....................ข้อ   .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
1   
2   
3   
4   
5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 6.1   : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตวับง่ชี: :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบที&กาํหนด 
2. มกีารบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีน
การสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
6. มกีารกาํหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคณุภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที&ยอมรบัในระดบัชาต ิ
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
5 หรอื 6 ขอ้ 

 

6.1 
เป้าหมาย 4 ข้อ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน..........2........... ข้อ   ...........2..........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 - มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารกจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม จดั

งบประมาณสนบัสนุน  
QA6.1-1001 
QA6.1-1002 

 
ขอ้ 2   
ขอ้ 3 มกีารนํากจิกรรมดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมลงประชาสมัพนัธใ์น 

Website วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
QA6.3-3001 

ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
ขอ้ 6   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA6.1-1001 
QA6.1-1002 

รายงานสรปุโครงการงานทาํนุศลิปวฒันธรรม ปี53 
ปฏทินิการดาํเนินงานดา้นกจิการนกัศกึษา 

วทิยาลยัฯ 
 

QA6.1-3001 รปูถ่ายกจิกรรมดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม Website วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 10  :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดตวับง่ชี:  :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  ศลิปะและวฒันธรรม เป็นตวับ่งชี@ถงึคณุภาพ วถิชีวีติ และจติใจที&ดงีามของบุคคลและสงัคม เป็น
พนัธกจิหลกัประการหนึ&งที&สถาบนัพงึตระหนัก ที&จะต้องใหค้วามสําคญัในการส่งเสรมิ สนับสนุน เพื&อให้
สงัคมในสถาบนัอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข อย่างมคีุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที&น่าศรทัธา และเป็นที&
ยอมรบัของสงัคม การส่งเสรมิสนับสนุนจําตอ้งดําเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพที&จรงิใจได้ต่อเนื&อง ที&ม ั &นคง
และยั &งยนื โดยการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที&ชดัและสามารถประเมนิผลได ้  
ประเดน็การพิจารณา  : 
1. มกีารดาํเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไมต่ํ&ากว่ารอ้ยละ 80 
3. มกีารดาํเนินงานสมํ&าเสมออยา่งต่อเนื&อง 
4. เกดิประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อชมุชน 
5. ไดร้บัการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิ
เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 
2. โครงการหรอืกจิกรรมที&ส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม พรอ้มรายละเอยีดของโครงการ
หรอืกจิกรรม รวมทั @งตวับ่งชี@และเป้าหมายความสาํเรจ็ 
3. รายงานสรปุผลหรอืประเมนิโครงการหรอืกจิกรรม (ประโยชน์และคณุคา่ต่อชมุชน) 
4. หลกัฐานที&อธบิายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการไดม้าซึ&งขอ้มูลของการสรุปผลสาํเรจ็ เช่น ขั @นตอน
และช่วงระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล การสุ่มตวัอย่าง แบบสํารวจหรอืแบบสอบถามหรอืแบบประเมนิ วธิกีาร
วเิคราะหผ์ล เป็นตน้ 
5. รายงาน รางวัลที&ได้ร ับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที&เป็นที&ยอมรบั 
สมศ. 
10 

เป้าหมาย..................... ข้อ   ....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...................... ข้อ   .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 11 :  การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดตวับง่ชี:   :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  ศลิปะและวฒันธรรม เกี&ยวขอ้งกบัความสุนทรยีแ์ละรสนิยม เกดิรปูแบบวถิชีวีติและสงัคม โดยมี
ลกัษณะที&เป็นพลวตั มกีารเปลี&ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นตอ้งรูท้นัอย่างมปีญัญา โดยมแีผนในการพฒันา ให้
ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสนุทรยีภาพในบรบิทของศลิปะและวฒันธรรม สามารถเลอืกรบั รกัษา และสรา้งให้
ตนเองและสงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งรูค้ณุคา่ความงาม อยา่งมสีนุทรยีท์ี&มรีสนิยม 
 
ประเดน็การพิจารณา  : 
1. การมสีว่นรว่มของบุคลากรในสว่นงานวชิาการที&กอ่ใหเ้กดิวฒันธรรมที&ด ี
2. อาคารสถานที& สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมคีวามสนุทรยี ์
3. ปรบัแต่งและรกัษาภมูทิศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิ&งแวดลอ้ม 
4. มพีื@นที&ทางวฒันธรรมที&เอื@อและสง่เสรมิต่อการจดักจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมสมํ&าเสมอ 
5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนกัศกึษาไมต่ํ&ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. หลกัฐานที&แสดงรายละเอยีดของโครงการหรอืกจิกรรมที&พฒันาสุนทรยีภาพดา้นศลิปะและวฒันธรรม ที&
สว่นงานวชิาการดาํเนินการในแต่ละปีการศกึษา 
2. โครงการหรอืกจิกรรมที&แสดงรายละเอยีดที&กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของความสําเรจ็อย่างเป็น
รปูธรรม สามารถประเมนิได ้
3. รายงานสรปุผลหรอืประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมที&พฒันาสนุทรยีภาพทางศลิปะและวฒันธรรม 
4. หลกัฐานที&อธบิายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการไดม้าซึ&งขอ้มูลของการสรุปผลสาํเรจ็ เช่น ขั @นตอน
และช่วงระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู การสุ่มตวัอย่าง แบบสาํรวจหรอืแบบสอบถาม หรอืแบบประเมนิ วธิกีาร
วเิคราะหผ์ล เป็นตน้ 
5. ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ที&ปรากฏในประเดน็การพจิารณาในขอ้ 2 และขอ้ 3 
 
สมศ. 
11 

เป้าหมาย ...................... ข้อ   .....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...................... ข้อ   .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
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ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 7.1   : ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการและ 
ผู้บริหารทุกระดบัของส่วนงานวิชาการ 
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการปฏบิตัหิน้าที&ตามที&กฎหมายกาํหนดครบถว้นและมกีารประเมนิตนเอง
ตามหลกัเกณฑท์ี&กาํหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ กําหนดทศิทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มกีารนําขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาส่วนงาน
วชิาการ 
3. ผูบ้รหิารมกีารกาํกบั ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามที&มอบหมาย รวมทั @งสามารถสื&อสารแผนและ
ผลการดาํเนินงานสว่นงานวชิาการไปยงับุคลากรในสว่นงานวชิาการ 
4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสว่นงานวชิาการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ใหอ้าํนาจในการตดัสนิใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื&อใหส้ามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคข์องส่วนงาน
วชิาการเตม็ตามศกัยภาพ 
6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสว่นงานวชิาการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
7. คณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการประเมนิผลการบรหิารงานของส่วนงานวชิาการ และผูบ้รหิารนําผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
หมายเหต ุ: หากจะประเมนิผ่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานขอ้ที& 6 นั @น ตอ้งแสดงขอ้มลูการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาลครบถว้นทั @ง 10 ประการ ตามนิยามศพัทท์ี&ระบุไว ้ซึ&งสอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

7.1 
เป้าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน............1.......... ข้อ   ............1.........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
ขอ้ 6   
ขอ้ 7 วทิยาลยัมกีารรายงานผลคาํรบัรองประจาํปี รอบ 6 เดอืน กบั สภาสถาบนั QA7.1-7001 
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA7.1-7001 การบรหิาร สรปุผลการดาํเนินงาน รอบ6เดอืน  เสนอผูบ้รหิารสภา วทิยาลยัฯ 



 82

ตวับง่ชี:ที� 7.2   : การพฒันาส่วนงานวิชาการสู่องคก์รเรียนรู้ (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 15) 
ชนิดของตวับง่ชี: :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารกาํหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี&สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน
วชิาการอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 
2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที&จะพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยัอย่าง
ชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ี&กาํหนดในขอ้ 1 
3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลี&ยนเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื&อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิี&ดตีามประเดน็ความรูท้ี&กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ปสูบ่คุลากรกลุ่มเป้าหมายที&กาํหนด 
4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ี&กาํหนดในขอ้ 1 ทั @งที&มอียู่ในตวับุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ ื&นๆ ที&
เป็นแนวปฏบิตัทิี&ดมีาพฒันาและจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 
5. มกีารนําความรูท้ี&ได้จากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศกึษาที&ผ่านมาที&เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที&
เป็นแนวปฏบิตัทิี&ดมีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
เกณฑก์ารประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

7.2 
เป้าหมาย 3 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........4........... ข้อ   .........4............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 - มกีารกาํหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี&สอดคลอ้ง

กบัแผนกลยทุธข์องคณะ โดยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้น
การวจิยั 

QA7.2-1001 

ขอ้ 2 - มกีารกาํหนดบุคลากรสายวชิาการ (อาจารย)์ เป็นกลุ่มเป้าหมายที&จะพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยัตามประเดน็ความรูท้ี&
กาํหนดในขอ้ 1 

QA7.2-1001 

ขอ้ 3 - มกีารจดัโครงการอบรมการจดัการวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้หวัขอ้ 
การสกดัความรูจ้ากการปฏบิตั ิ

QA7.2-3001 
QA7.2-3002 

ขอ้ 4 มกีารสรปุประเดน็จากการสมัมนา QA7.2-4001 
ขอ้ 5   
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA7.2-1001 หนงัสอืแต่งตั @งกรรมการ KM และแผนปฏบิตังิาน KM วทิยาลยัฯ 
QA7.2-3001 
QA7.2-3002 

- โครงการอบรมการจดัการวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้
- เอกสารประกอบการปฏบิตักิาร 

วทิยาลยัฯ 

QA7.2-4001 สรปุโครงการสมัมนา วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี:ที� 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและการตดัสินใจ (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 11) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื&อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุม
การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินงาน
ประกนัคณุภาพ 
3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารนําผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มกีารสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกที&เกี&ยวขอ้งตามที&กาํหนด 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

7.3 
เป้าหมาย 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน.........5............. ข้อ   ............5.........คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มแีผนระบบสารสนเทศ(Information System Plan) 

- สถาบนัมกีารจดัตั @งคณะกรรมการพฒันาและดาํเนินการระบบสารสนเทศ 
ตามคาํสั &งสถาบนั เลขที&  00778/2553(1) ลงวนัที& 4 มถุินายน 2553 
- มกีารประชมุคณะกรรมการพฒันาและดาํเนินการระบบสารสนเทศ เพื&อจดัทาํ
แผนระบบสารสนเทศ และตดิตามการดาํเนินการทางดา้นอื&นๆ ตามหลกัฐาน
เอกสารรายงานการประชมุ  
-มแีผนระบบสารสนเทศที&ประกอบไปดว้ยแผนการดาํเนินการพฒันาระบบงาน
ต่างๆ  
 

QA7.3-1001 
QA7.3-1002 
QA7.3-1003 
QA7.3-1004 

 

ขอ้ 2 มรีะบบสารสนเทศเพื&อการบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั 
โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอนการวจิยั การบรหิาร
จดัการและการเงนิและสามารถนําไปใชใ้นการดาํเนินงานประกนัคณุภาพ 
- ระบบบญัช ี3 มติ ิ(ระบบบญัช ี3 มติ ิ ระบบงานงบประมาณ  ระบบการเงนิ
รบั  ระบบควบคมุวสัด ุ ระบบทะเบยีนสนิทรพัย)์ http://financial.kmitl.ac.th/ 
- ระบบสารสนเทศนกัศกึษา   http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php 
- ระบบสารสนเทศบุคลากร (ระบบสารสนเทศบุคลากร  ระบบฐานขอ้มลู
นกัวจิยัและโครงงานวจิยั  ระบบระบบทะเบยีนคมุในการออกเลขที&
เอกสาร  ระบบคลงัขอ้มลูเบื@องตน้ของสถาบนั)
https://www.itrector.kmitl.ac.th/KMITL_Personnel 
- ระบบใบแจง้เงนิเดอืน คา่ตอบแทน 
https://www.itrector.kmitl.ac.th/salary/index.html 
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- ระบบการสบืคน้ขอ้มลูหอสมดุกลาง http://161.246.37.11/ 
- ระบบบรกิารดา้น E-Mail  ของสถาบนั http://webmail.kmitl.ac.th/ 
- ระบบบรกิารดา้น E-Mail  ของสถาบนัอกีแนวทางหนึ&ง
http://www.live.kmitl.ac.th/ 
- ระบบการบรกิารเครอืขา่ยแบบไรส้าย (รองรบัการเกบ็รายละเอยีดผูใ้ชง้าน
และการใชง้าน)  http://hotspot2.crsc.kmitl.ac.th/ 
- ระบบบรกิารดา้นกระดานถาม-ตอบกลางของสถาบนั
http://webboard.crsc.kmitl.ac.th/ 
- ระบบรองรบัการทดลองพฒันาระบบงานสาํหรบั หน่วยงาน บุคลากร และ
นกัศกึษา http://webserv.kmitl.ac.th 
- ระบบรองรบัการบรกิารใชง้านโปรแกรมที&สนบัสนุนการสอนและการวจิยั 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม  คอื   
      กลุ่มที& 1 โปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยในงานออกแบบ 
     กลุ่มที& 2 โปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยในงานวศิวกรรม 
     กลุ่มที& 3 โปรแกรมคาํนวณเชงิตวัเลขเฉพาะทาง 
     กลุ่มที& 4 โปรแกรมชว่ยพฒันาการคาํนวณเชงิตวัเลข 
     กลุ่มที& 5 ซอฟทแ์วรล์ขิสทิธิ nจากบรษิทัไมโครซอฟท ์
     กลุ่มที& 6 Open Source                
 http://software.kmitl.ac.th/ 
 

ขอ้ 3 มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
- มกีารสาํรวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารโดยการใหผู้ใ้ชต้อบแบบประเมนิความ
พงึพอใจผา่นทางเอกสารสาํรวจความพงึพอใจและผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
ระบบงาน ระหว่างวนัที& 26-27 พฤษภาคม 2554   
-มกีารรบัแจง้ความตอ้งการเพิ&มเตมิจากผูใ้ชร้ะบบผา่นทางการประชมุรว่ม
ระหว่างทมีผูพ้ฒันาระบบและ ทมีผูใ้ชร้ะบบ 
 

QA7.3-3001 

ขอ้ 4 การนําผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุ
ระบบสารสนเทศ 
 -จดัใหม้กีารประชมุระหว่างผูใ้ชร้ะบบงานผูพ้ฒันาระบบงาน เพื&อนําเสนอ
ขอ้มลูที&วเิคราะหแ์ละสรปุไดจ้ากแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบงาน 
เพื&อนํามาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
-จดัประชมุทมีในสว่นของงานสารสนเทศสถาบนั เพื&อปรบัปรงุระบบสารสนเทศ
ใหต้รงตามที&ผูใ้ชง้านตอ้งการ 
-มกีารปรบัปรงุระบบสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามผลการประเมนิความความพงึ

พอใจ เชน่ 
- แกไ้ขปญัหาความล่าชา้ในการเขา้ถงึขอ้มลู โดยสง่เจา้หน้าที&ทางดา้น

ระบบเครอืขา่ยไปแกป้ญัหาในจุดที&มคีวามล่าชา้ในการใชร้ะบบงาน 
-   ระบบทะเบยีนคมุงบประมาณมคีวามตอ้งการเพิ&มเตมิรายงานแยกตาม

QA7.3-4001 
 
 
 

QA7.3-4002 
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หน่วยงาน กไ็ดป้รบัเพิ&มใหโ้ปรแกรมแสดงรายงานตามหน่วยงานที&
ผูใ้ชเ้ลอืกได ้

-    ระบบบญัชสีามมติอิยากใหร้ะบุชื&อผูบ้นัทกึขอ้มลูในแต่ละรายการ ซึ&ง
ไดป้รบัเพิ&มใหโ้ปรแกรมสามารถแสดงชื&อผูบ้นัทกึขอ้มลูในแต่ละ
รายการได ้ในสว่นของการแสดงรายงานบญัชแียกประเภท  

- เพื&อใหข้อ้มลูที&มอียูใ่นระบบงานต่าง ๆ สามารถนํามาจดัทาํรายงานสาํหรบั
ผูบ้รหิารไดอ้ยา่งครบถว้น เพื&อประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและบรหิารจดัการ
ของผูบ้รหิาร จงึไดม้กีารจดัตั @งคณะกรรมการศกึษาและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื&อการตดัสนิใจขั @นสงูของสถาบนั ตามคาํสั &งสถาบนัเลขที& 
01791/2553(1)ลงวนัที& 19 พฤศจกิายน 2553 เพื&อจดัทาํรายละเอยีด
ขอ้กาํหนดความตอ้งการของการจดัทาํระบบสารสนเทศเพื&อการตดัสนิใจขั @นสงู
ของสถาบนั และมกีารประชมุคณะกรรมการเพื&อดาํเนินการจดัทาํขอ้กาํหนด
ความตอ้งการเป็นระยะ จนแลว้เสรจ็ไดข้อ้กาํหนดความตอ้งการของการจดัทาํ
ระบบสารสนเทศเพื&อการตดัสนิใจขั @นสงูของสถาบนั (TOR) (เอกสารหมายเลข 
 

ขอ้ 5 - มกีารส่งขอ้มูลนักศกึษา บุคลากร หลกัสูตร และการเงนิ ผ่านทางเว็บไซต์
ของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา ในวนัที& 30 กรกฎาคม 2553 และวนัที& 
30 ธนัวาคม 2553 และมกีารจดัทํารายงานเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบนั  ที& http://financial.kmitl.ac.th/uoc/   
- มกีารนําส่งขอ้มลูประกนัคุณภาพการศกึษาผ่านระบบ CHE QA Online 
ตามระยะเวลาที&กาํหนด  

QA7.3-5001 
 
 
 

QA7.3-5002 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 

QA7.3-1001 
QA7.3-1002 

 
QA7.3-1003 

 
QA7.3-1004 

คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการพฒันาและดาํเนินการระบบสารสนเทศ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการระบบ
สารสนเทศ ครั @งที& 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินการระบบ
สารสนเทศ ครั @งที& 2 
แผนระบบสารสนเทศ และแผนการดาํเนินงาน 

สถาบนั 
สถาบนั 

 
สถาบนั 

 
สถาบนั 

QA7.3-2001 
 

QA7.3-2002 

คําสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื&อ
การตดัสนิใจขั @นสงูของสถาบนั 
รายละเอยีด ขอ้กาํหนด ความตอ้งการ โครงการพฒันาพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื&อการตดัสนิใจขั @นสงูของสถาบนั 

สถาบนั 
 

สถาบนั 

QA7.3-3001 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ สถาบนั 
QA7.3-4001 

 
QA7.3-4002 

 

รายงานการประชุมสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
รายงานการประชมุงานสารสนเทศสถาบนั สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร ์
แต่งตั @งคณะทํางานศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื&อการ

สถาบนั 
 

สถาบนั 
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QA7.3-4003 

 
QA7.3-4004 

ตดัสนิใจขั @นสงูของผูบ้รหิารสถาบนั 
รายงานสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสาขา คณะ/วทิยาลยั/สาํนกัสถาบนัและ
สภาสถาบนั 

QA7.3-5001 
 

QA7.3-5002 

รายงานการจดัส่งฐานขอ้มูลด้านนักศกึษา บุคลากร หลกัสูตรและ
การเงนิ 
รายงานการสง่ผา่นขอ้มลูดา้นประกนัคณุภาพ (CHE QA online) 

สถาบนั 
 

สถาบนั 
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ตวับง่ชี:ที� 7.4  : ระบบบริหารความเสี�ยง (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 16) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารแต่งตั @งคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบรหิารความเสี&ยง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทนที&
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสว่นงานวชิาการ รว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทาํงาน 
2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสี&ยง และปจัจยัที&ก่อใหเ้กดิความเสี&ยงอย่างน้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของส่วน
งานวชิาการ ตวัอยา่งเชน่ 
- ความเสี&ยงดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
- ความเสี&ยงดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสี&ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี&ยงดา้นการปฏบิตังิาน เช่น ความเสี&ยงของกระบวนการบรหิารหลกัสูตร การบรหิารงานวจิยั 
ระบบงาน  ระบบประกนัคณุภาพ 
- ความเสี&ยงดา้นบุคลากรและความเสี&ยงดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเสี&ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื&น ๆ ตามบรบิทของสถาบนั 
3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี&ยงและจดัลาํดบัความเสี&ยงที&ไดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2 
4. มกีารจดัทาํแผนบรหิารความเสี&ยงที&มรีะดบัความเสี&ยงสงู และดาํเนินการตามแผน 
5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน
วชิาการ เพื&อพจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั @ง 
6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ ไปใชใ้นการปรบัแผน
หรอืวเิคราะหค์วามเสี&ยงในรอบปีถดัไป 
หมายเหต ุ: 
คะแนนการประเมนิจะเท่ากบั 0 หากพบว่าเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงขึ@นภายในสถาบนัในรอบปีการประเมนิ ที&
สง่ผลกระทบต่อชวีติและความปลอดภยัของนักศกึษา คณาจารย ์บุคลากร หรอืต่อชื&อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอืต่อ
ความมั &นคงทางการเงนิของส่วนงานวชิาการ อนัเนื&องมาจากความบกพร่องของส่วนงานวชิาการ  ในการ
ควบคมุ หรอืจดัการกบัความเสี&ยง หรอืปจัจยัเสี&ยงที&ไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบที&ชดัเจน 

ตวัอยา่งความเสี&ยงรา้ยแรงที&ใหผ้ลประเมนิเป็นศนูย ์(0) คะแนน เชน่ 
1. มกีารเสยีชวีติและถูกทาํรา้ยร่างกายหรอืจติใจอย่างรุนแรงของนักศกึษา คณาจารยบ์ุคลากรภายในส่วน
งานวชิาการ ทั @งๆ ที&อยูใ่นวสิยัที&สว่นงานวชิาการ สามารถป้องกนัหรอืลดผลกระทบในเหตุการณ์ที&เกดิขึ@นได ้
แต่ไมพ่บแผนการจดัการความเสี&ยงหรอืไมพ่บความพยายามของสถาบนัในการระงบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
2. ส่วนงานวชิาการ หรอืหน่วยงานเสื&อมเสยีชื&อเสยีงหรอืมภีาพลกัษณ์ที&ไม่ด ี อนัเนื&องมาจากปจัจยัต่างๆ 
เช่น คณาจารย ์ นักวจิยัหรอืบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานหรอื
กฎกระทรวง และเกดิเป็นขา่วปรากฏใหเ้หน็ตามสื&อต่าง เชน่ หนงัสอืพมิพ ์ขา่ว online เป็นตน้ 
3. สถาบนัหรอืหน่วยงานขาดสภาพคล่องในดา้นการเงนิจนทาํใหต้อ้งปิดหลกัสตูรหรอืไม่สามารถปฏบิตัติาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นกัศกึษาปจัจุบนัที&เรยีนอยูอ่ยา่งรนุแรง 
** หากมคีณะใดคณะหนึ&งไดค้ะแนนการประเมนิเป็นศนูย ์ (0) แลว้ สถาบนักจ็ะไดค้ะแนนการประเมนิเป็น
ศนูย ์(0) ดว้ยเชน่กนั หากเป็นไปตามเงื&อนไขที&กล่าวไวข้า้งตน้ 
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การไมเ่ขา้ขา่ยที&ทาํใหผ้ลการประเมนิไดค้ะแนนเป็นศนูย ์(0) ไดแ้ก ่
1. ส่วนงานวชิาการ มกีารวเิคราะหแ์ละจดัทาํแผนบรหิารความเสี&ยงเชงิป้องกนั หรอืมแีผนรองรบัเพื&อลด
ผลกระทบสาํหรบัความเสี&ยงที&ทาํใหเ้กดิเรื&องรา้ยแรงดงักล่าวไวล้่วงหน้า และดาํเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสดุวสิยั อยูน่อกเหนือการบรหิารจดัการ (การควบคมุหรอืการป้องกนั) ของสว่นงานวชิาการ 
3. เหตุการณ์รา้ยแรงดงักล่าวมคีวามรุนแรงที&ลดน้อยลงมากจากแผนรองรบัผลกระทบที&ได้กําหนดไว้
ล่วงหน้า 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนนิการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

 

7.4 
เป้าหมาย 3-4 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน............3.......... ข้อ   ........3............คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 วทิยาลยัไดม้กีารแต่งตั @งคณะกรรมการบรหิารความเสี&ยง  QA7.4-1001 
ขอ้ 2 มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสี&ยง และปจัจยัที&ทาํใหเ้กดิความเสี&ยง อยา่งน้อย 

3 ดา้น ดาํเนินการวเิคราะห ์ระบุความเสี&ยง และจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ปจัจยัเสี&ยงเพื&อนําไปทาํแผนบรหิารความเสี&ยง 

QA7.4-2001 

ขอ้ 3 มกีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสี&ยง โอกาสที&จะเกดิ ผลกระทบความรนุแรง 
และจดัลาํดบัความเสี&ยงที&ไดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2 และกาํหนดกจิกรรม
ควบคมุความเสี&ยงที&มคีวามเสี&ยงเรง่ด่วนที&ตอ้งดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี@ 

1. ความเสี&ยงดา้นกลยทุธ ์
2. ความเสี&ยงดา้นปฏบิตังิาน 
3. ความเสี&ยงภาพลกัษณ์และชื&อเสยีง 

QA7.4-2001 

ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
ขอ้ 6   
 
 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 

QA7.4-1001 คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการบรหิารความเสี&ยง สถาบนั 
QA7.4-2001 วเิคราะหแ์ละประเมนิบรหิารความเสี&ยง (ป.ย2) งานบรหิารความเสี&ยง 
QA7.4-2001 วเิคราะหแ์ละประเมนิบรหิารความเสี&ยง (ป.ย2) งานบรหิารงานทั &วไป 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 12  :  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ 
ชนิดตวับง่ชี:  :  ผลผลิต 
คาํอธิบาย  :  สภาสถาบนัถอืเป็นองคก์รหลกัของสถาบนัอุดมศกึษาที&ตอ้งมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที&เป็นรูปธรรมในการบรหิารจดัการเพื&อใหเ้กดิการกํากบัดูแลและขบัเคลื&อนสถาบนัอุดมศกึษา
รวมทั @งการควบคมุและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ
การพฒันาสถาบนัอยา่งยั &งยนื 
 การประเมนิผลความสําเรจ็ในการปฏบิตัติามบทบาทหน้าที&ของสภาสถาบนัจะมุ่งเน้นการประเมนิ
คุณภาพในการกําหนดทศิทางกํากบัดูแลและขบัเคลื&อนการดําเนินงานของสถาบนัตามหน้าที&และบทบาท
ของสภาสถาบนั การบรหิารและการจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล และการดาํเนินงานตามมตกิารประชมุสภา
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชค้า่คะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการประจาํสว่นงาน
วชิาการ (คะแนนเตม็ 5) ที&ครอบคลุม 5 ประเดน็ ดงัต่อไปนี@ 

1. สภาสถาบนัทาํพนัธกจิครบถว้นตามภาระหน้าที&ที&กาํหนดในพระราชบญัญตัขิองสถานศกึษา 
2. สภาสถาบนักาํหนดยทุธศาสตร ์ทศิทาง กาํกบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
3. สภาสถาบนัทาํตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของตน้สงักดั และหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 
4. สภาสถาบนักาํกบั ตดิตาม การดาํเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
5. สภาสถาบนัดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 
 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
เอกสารหรอืหลกัฐานที&แสดงรายละเอยีดการประเมนิตามประเดน็ที&กาํหนดในเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  

หมายเหตุ  ในระดบัคณะไมต่อ้งประเมนิ 
 
สมศ. 
12 

เป้าหมาย .........................................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...................... ข้อ   .....................คะแนน 

 การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 13  :  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าที�ของผู้บริหารสงูสดุของส่วนงานวิชาการ 
ชนิดตวับง่ชี:  :  ผลลพัธ ์
คาํอธิบาย  :  การประเมนิผลตามหน้าที&และบทบาทของผูบ้รหิารในการบรหิารและการจดัการใหบ้รรลุผล
สาํเรจ็ตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจําปีของส่วนงานวชิาการ จะมุ่งเน้นการประเมนิคุณภาพของ
การบรหิารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ประสทิธิผลของแผนปฏิบตัิการ
ประจาํปี ความสามารถในการบรหิารและการจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชค้า่คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการที&สภาสถาบนัแต่งตั @ง
(คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  : 
1. เอกสารหรอืหลกัฐานที&แสดงรายละเอยีดการกาํหนดหรอืทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลส่วนงานวชิาการ 
รวมทั @งทบทวนกรอบทศิทางการดาํเนินงานของสว่นงานวชิาการตามหน้าที&และบทบาทของผูบ้รหิารสว่นงาน
วชิาการ 
2. เอกสารหรอืหลกัฐานที&แสดงรายละเอยีดการดําเนินการดําเนินการตามระบบการกํากบัดูแลส่วนงาน
วชิาการ โดยมเีอกสารหรอืหลกัฐานหรอืรายงานหรอืบนัทกึการประชุมที&แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารส่วนงาน
วชิาการได้กําหนดให้มกีระบวนการที&เป็นรูปธรรมในการจดัการเพื&อใหเ้กดิการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของสว่นงานวชิาการ 
3. เอกสารหรอืหลกัฐานที&แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารสว่นงานวชิาการมกีารตดิตามผลการดาํเนินงานสาํคญั เชน่ 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการเงนิและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดาํเนินงานตามภารกจิหลกัของสว่นงานวชิาการที&เป็นมตคิณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ 
4. เอกสารหรอืหลกัฐานที&แสดงใหเ้หน็ถงึนโยบายของส่วนงานวชิาการที&กาํหนดใหม้รีะบบการประเมนิผูบ้รหิาร
โดยคณะกรรมการที&คณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการแต่งตั @งและมกีารดาํเนินงานตามระบบนั @น 
5. รายงานการสงัเคราะหม์ตหิรอืนโยบาย รวมทั @งผลกระทบที&เกดิขึ@นจากการตดัสนิใจของผูบ้รหิารส่วนงาน
วชิาการ 
 
สมศ. 
13 

เป้าหมาย .........................................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...................... ข้อ   .....................คะแนน 

 การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (คาํรบัรองตวัชี:วดัที� 14) 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิที&สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจาํปีที&สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการพฒันาสว่นงานวชิาการและ
บุคลากร 
4. มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั @ง 
5. มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมั &นคง
ของสว่นงานวชิาการ อยา่งต่อเนื&อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที&ตรวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ
กฎเกณฑท์ี&สว่นงานวชิาการ กาํหนด 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนําขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิ
ไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
หมายเหต ุ: 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ เป็นแผนระยะยาวที&ระบุที&มาและใช้ไปของทรพัยากรทางการเงนิของส่วนงาน
วชิาการ ที&สามารถผลกัดนัแผนกลยทุธข์องสถาบนัใหส้ามารถดําเนินการได ้แผนกลยุทธ์ทางการเงนิจะสอด
รบัไปกบัแผนกลยทุธข์องสว่นงานวชิาการ สว่นงานวชิาการควรประเมนิความตอ้งการทรพัยากรที&ตอ้งจดัหา
สําหรบัการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงนิทุนที&
ตอ้งการใช ้ซึ&งจะเป็นความตอ้งการเงนิทนุในระยะยาวเทา่กบัเวลาที&สว่นงานวชิาการ ใชใ้นการดําเนินการให้
กลยทุธน์ั @นบงัเกดิผลจากนั @นจงึจะกาํหนดใหเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึที&มาของเงนิทนุที&ตอ้งการใชว้่าสามารถจดัหา
ไดจ้ากแหล่งเงนิทุนใด เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมการศกึษา งบประมาณแผ่นดนิหรอืเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 
เงนิทนุสะสมของหน่วยงาน เงนิบรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศษิยเ์ก่า หรอืส่วนงานวชิาการ จะตอ้งมี
การระดมทุนดว้ยวธิกีารอื&นๆ อกีเพิ&มเตมิ เช่น การแปลงทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นมลูค่า รวมทั @งมกีาร
วเิคราะหต์้นทุนของการดําเนินงานดว้ย เช่น ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลติบณัฑติในแต่ละหลกัสตูร โดยที&
ระยะเวลาของแผนกลยทุธท์างการเงนิจะเทา่กบัระยะเวลาของแผนกลยทุธข์องสว่นงานวชิาการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

 

8.1 
เป้าหมาย 4-5 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 7 ข้อ   5  คะแนน 
เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1 มแีผนกลยทุธท์างการเงนิที&สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั 

**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

QA8.1-1001ie  
QA8.1-1002ie  
QA8.1-1003ie  
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QA8.1-1001agri  
QA8.1-1002agri  
QA8.1-1003agri  
QA8.1-1004agri 

ขอ้ 2 มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการ
วางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

QA8.1-2001ie  
QA8.1-2002ie  
QA8.1-2001agri  
QA8.1-2002agri  
QA8.1-2003agri  
QA8.1-2004agri  
QA8.1-2005agri  
QA8.1-2005-2agri 

ขอ้ 3 มงีบประมาณประจาํปีที&สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและการ
พฒันาสถาบนัและบุคลากร  
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

QA8.1-3001ie  
QA8.1-3002ie  
QA8.1-3001agri  
QA8.1-3001-2agri 
QA8.1-3002agri  
QA8.1-3003agri  
QA8.1-3004agri  
QA8.1-3005agri 

ขอ้ 4 มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนั
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั @ง 
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

QA8.1-4001ie  
QA8.1-4002ie  
QA8.1-4003ie  
QA8.1-4004ie  
QA8.1-4005ie  
QA8.1-4006ie 
QA8.1-4007ie  
QA8.1-4008ie  
QA8.1-4001agri  
QA8.1-4001-2agri  
QA8.1-4002agri  
QA8.1-4002-2agri  
QA8.1-4003agri 

ขอ้ 5 มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้่าย และวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิและความมั &นคงของสถาบนัอยา่งต่อเนื&อง  
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

QA8.1-5001ie  
QA8.1-5002ie  
QA8.1-5003ie  
QA8.1-5004ie  
QA8.1-5001agri  
QA8.1-5002agri  
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QA8.1-5003agri 
ขอ้ 6 มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที&ตรวจ ตดิตามการใชเ้งนิ

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ี&สถาบนักาํหนด  
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

QA8.1-6001ie  
QA8.1-6001agri  
QA8.1-6002agri 
QA8.1-6003agri  
QA8.1-6004agri  
QA8.1-6005agri  

ขอ้ 7 ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ  
**หมายเหตุ - ie หมายถงึ หลกัฐานจากคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
- agri หมายถงึ หลกัฐานจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

QA8.1-7003ie  
QA8.1-4003ie  
QA8.1-5003ie   
QA8.1-7001agri 
QA8.1-7002agri 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง 

แหล่ง
เอกสารอ้างอิง 

QA8.1-1001ie  
QA8.1-1002ie  
 
QA8.1-1003ie  
QA8.1-1001agri  
 
QA8.1-1002agri  
 
QA8.1-1003agri  
 
QA8.1-1004agri  

แผนกลยทุธท์างการเงนิ ปีงบประมาณ 53 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธท์างการเงนิ 
ประจาํปีงบประมาณ 53 
หนงัสอืเชญิประชมุ 
แผนกลยทุธ ์50-59 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงัและแผนที&ยทุธศาสตร ์
แผนกลยทุธ ์และแผนที&ทางการเงนิของสถาบนัและคณะ
ปีงบประมาณ 52-54 
ยทุธศาสตรแ์ละแผนที&กลยทุธท์างการเงนิปีงบประมาณ 53-58 
ของ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธค์ณะ ที& 201/2553 
19 ส.ค. 53 

 

QA8.1-2001ie  
QA8.1-2002ie  
QA8.1-2001agri  
QA8.1-2002agri  
QA8.1-2003agri  
 
QA8.1-2004agri  
QA8.1-2005agri  
 
QA8.1-2005-2agri  

งบประมาณรายรบั - รายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ 53 
คูม่อื การกาํหนดรหสังบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 53 
บนัทกึการจดัทาํงบประมาณเงนิรายไดป้ระจาํปี 53 
มตทิี&ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ ครั @งที& 7/2552 
บนัทกึแจง้รายไดค้า่ธรรมเนียม และแสดงรายรบัจรงิ จาํแนกตาม
ชั @นปี โดยแจง้สาขาวชิาใชเ้งนิ ภาคการศกึษาละ 2 ครั @ง 
บนัทกึเรง่รดัการใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 
คาํสั &งสถาบนัที& 0033/2554 และที& 2121/2552 เรื&องการมอบ
อาํนาจในการดาํเนินการของสว่นวชิาการ 
บนัทกึรายงานการใชอ้าํนาจแทนอธกิารบดสีง่กฏหมายสภา
สถาบนัฯ 

 

QA8.1-3001ie  งบประมาณรายรบั - รายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ 53  
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QA8.1-3002ie  
QA8.1-3001agri  
 
 
QA8.1-3001-2agri 
QA8.1-3002agri  
QA8.1-3003agri  
 
QA8.1-3004agri  
 
QA8.1-3005agri  

แผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 53 
มตสิถาบนัฯครั @งที& 9/2552 ลงวนัที& 28 ตุลาคม 52 ขอ้ 1 อนุมตัิ
ประมาณรายรบัและรายจ่ายเงนิงบประมาณแผน่ดนิและเงนิ
รายได ้ประจาํปีงบประมาณ 53 
โปรแกรมบญัชกีองทนุโดยเกณฑร์บั-พงึจ่ายลกัษณะ 3 มติ ิ
ทะเบยีนคมุเงนิรายรบั-รายจ่ายจรงิเงนิรายไดใ้น โปรแกรม Excel 
ทะเบยีนคมุเงนิงานวจิยัเงนิงบประมาณ และเงนิรายได ้โปรแกรม 
รปูแบบเดยีวกบับญัช ี3 มติ ิ
ทะเบยีนคมุเงนิยมืทดลองจ่ายของสว่นวชิาการ โดยใช ้โปรแกรม 
Excel 
ผลประเมนิคณุภาพของแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 
2553 

QA8.1-4001ie  
 
QA8.1-4002ie  
 
QA8.1-4003ie  
 
 
QA8.1-4004ie  
QA8.1-4005ie  
 
QA8.1-4006ie  
 
 
 
QA8.1-4007ie  
QA8.1-4008ie  
 
  
QA8.1-4001agri  
QA8.1-4001-2agri  
QA8.1-4002agri  
 
QA8.1-4002-2agri  
 
 QA8.1-4003agri  

บนัทกึโปรแกรมบญัชกีองทนุโดยเกณฑพ์งึรบั-พงึจ่ายลกัษณะ 3 
มติ ิประจาํปีงบประมาณ 53 
บนัทกึบญัช ี- ทะเบยีนคมุเงนิงบประมาณและเงนิรายไดป้ระจาํปี
งบประมาณ 53 
รายงานการเงนิประจาํเดอืนพรอ้มสรปุบญัชรีายรบัรายจ่ายและ
เงนิคงเหลอืทั @งเงนิงบประมาณและเงนิรายได ้ประจาํปี
งบประมาณ 53 
สรปุคา่ใชจ้่ายงบลงทนุ ตามระบบบญัช ี3 มติ ิคา่ครภุณัฑ ์
คา่สิ&งกอ่สรา้ง ประจาํปีงบประมาณ 53 สรปุคา่เสื&อมราคาครภุณัฑ ์
สิ&งกอ่สรา้ง และสนิทรพัยถ์าวร ประจาํปีงบประมาณ 53 
สรปุรายละเอยีดคา่ใชจ้่าย ประจาํปีงบประมาณ 53 งบ
ดาํเนินงาน/กองทนุสนิทรพัยถ์าวร, จดัโครงการต่างๆ คา่ใชจ้่าย
ผูเ้ขา้รว่มอบรม สมัมนา/เสนอผลงานทางวชิาการและเดนิทางไป
ปฏบิตัริาชการในและต่างประเทศ 
รายงานการดาํเนนิการเกี&ยวกบัเงนิยมืและเงนิทดรองราชการ 
รายงานสรปุเกี&ยวกบัการดาํเนนิการเบกิจ่ายเงนิอดุหนุน
โครงการวจิยั ดว้ยเงนิงบประมาณและโครงการวจิยัดว้ยเงนิ
รายได ้ประจาํปีงบประมาณ 53 
รายงานการใชเ้งนิรายได ้ครั @งที& 1 
รายงานการใชเ้งนิรายได ้ครั @งที& 2 
เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ ครั @งที& 
7/2553 
เอกสารการประชมุคณะกรรมการประจาํสว่นงานวชิาการ ครั @งที& 
9/2553 
เอกสารการประชมุแต่ละวาระ 

 

QA8.1-5001ie  
QA8.1-5002ie  

รายงานผลการปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ 53 รอบ 9 เดอืน 
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที&คาดวา่จะเบกิจ่าย 3 เดอืนจนถงึสิ@น
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QA8.1-5003ie  
 
 
QA8.1-5004ie  
QA8.1-5001agri  
QA8.1-5002agri  
 
QA8.1-5003agri  

ปีงบประมาณ 53 
วเิคราะหร์ายรบัจากคา่ธรรมเนียมการศกึษาและรายรบัจากคา่
สอนบรกิารต่างคณะ-รายจ่ายเบกิจ่ายคา่สอนภาคฤดรูอ้นไมเ่กนิ
เงนิรายรบั ปีการศกึษา 3/52 
ขอ้มูลูพื@นฐานรายงานการประเมนิตนเอง ประจาํปีงบประมาณ 53 
รายงานผลการคาํนวณตน้ทนุต่อหน่วย 
บนัทกึสง่รายงานขอ้มลูผลการจดัซื@อ-จดัจา้งงบดว้ยเงนิรายได้
หมวดคา่ครภุณัฑ ์
แบบฟอรม์การจองเงนิในการขอนุมตัจิดัซื@อ/จดัจา้งแยกแต่ละ
หน่วยงาน 

QA8.1-6001ie  
 
QA8.1-6001agri  
 
QA8.1-6002agri 
QA8.1-6003agri  
QA8.1-6004agri  
QA8.1-6005agri  
 
 

คาํสั &งแต่งตั @งกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการตรวจสอบ ประจาํปี
งบประมาณ 53 
ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในยของสว่น
รายการ ที& กค 0408/ว.107 
โครงสรา้งการบรหิารงานสว่นตรวจสอบภายในสถาบนั 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ 
53 
บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบพสัดปุระจาํปีงบประมาณ 53 
บนัทกึแจง้เปิดตรวจสอบรายงานการเงนิ ประจาํปีงบประมาณ 53 
จากสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ 

 

QA8.1-7003ie  
QA8.1-7001agri  
 
QA8.1-7002agri  

เอกสารรบัรองการขออนุมตัใิชเ้งนิสาํรองจ่าย 
Print out หน้าเวบ็ไซต ์การใชโ้ปรแกรม ระบบทะเบยีนคณุเงนิ
งบประมาณ (ระบบบญัช ี3 มติ)ิ 
รายงานรายจา่ยเงนิรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 53 
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ตวับง่ชี:ที� 9.1  : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตวับง่ชี:  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที&เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของส่วนงานวชิาการ ตั @งแต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และดําเนินการตามระบบที&
กาํหนด 
2. มกีารกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื&องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสว่นงานวชิาการ 
3. มกีารกาํหนดตวับ่งชี@เพิ&มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสว่นงานวชิาการ 
4. มกีารดําเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที&ครบถ้วน ประกอบดว้ย 1) การควบคุม 
ตดิตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจําปีที&เป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการและสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกาํหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที&มขีอ้มลูครบถว้นตามที&สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากาํหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมนิคณุภาพไปทาํแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสว่นงานวชิาการ 
5. มกีารนําผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการทาํงาน และส่งผลใหม้กีารพฒันาผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งชี@ของแผนกลยทุธท์กุตวับ่งชี@ 
6. มรีะบบสารสนเทศที&ใหข้อ้มูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทั @ง 9 องค์ประกอบ
คณุภาพ 
7. มสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนักศกึษาผูใ้ชบ้ณัฑติ และ
ผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของสว่นงานวชิาการ 
8. มเีครอืข่ายการแลกเปลี&ยนเรยีนรูด้้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างคณะต่างสถาบนั และมี
กจิกรรมรว่มกนั 
9. มแีนวปฏบิตัทิี&ดหีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาที&หน่วยงานพฒันาขึ@น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื&นสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
4 หรอื 5 หรอื 6 

ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
7 หรอื 8 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 
9 ขอ้ 

 

9.1 
เป้าหมาย 7-8 ข้อ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........6........... ข้อ   .........3............คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ 
หมายเลข
เอกสาร 

ขอ้ 1 มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในที&สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ
ของคณะ และมกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ และประสานงานดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษา เพื&อผลกัดนัใหก้ารประกนัคณุภาพของคณะดยีิ&งขึ@นและ
ต่อเนื&อง  

QA9.1-1001 
QA9.1-1002 
QA9.1-1003 
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ขอ้ 2 -มกีารกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื&องการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน  โดยวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ  
-นโยบายประกนัคณุภาพการศกึษา วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
 
 

QA9.1-2001 
 

QA9.1-2002 
 

ขอ้ 3 มกีารกาํหนดตวับ่งชี@ตามอตัลกัษณ์ของคณะตามตวับ่งชี@ ที& 2.7.1 โดย
กาํหนดอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั : เป็นผูนํ้า เน้นคณุธรรม สรา้งสรรคส์งัคม  

QA9.1-3001 

ขอ้ 4 มกีารดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในที&ครบถว้น  QA9.1-4001 
 

ขอ้ 5   
ขอ้ 6 มรีะบบสารสนเทศที&ใหข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

ครบทั @ง 9 องคป์ระกอบคณุภาพ จากเวบไซตง์านประกนัคณุภาพการศกึษา 
และเวบไซตง์านแผน เวบไซตบ์รหิารทรพัยากรบุคคล เวบไซตก์ารเงนิฯ เวบ
ไซตส์าํนกัทะเบยีน และ สว่นประกนัคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยัการบรหิาร
และจดัการ 

QA9.6-1001 
QA9.6-1002 

ขอ้ 7 -มกีารประเมนิผลจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
-วทิยาลยัฯไดม้กีารจดัอบรมโครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพ
การศกึษาและการบรหิารความเสี&ยง ใหก้บับุคลากรและนกัศกึษา 

QA9.1-7001 
QA3.2-2001 

ขอ้ 8   
ขอ้ 9   
 
หมายเลข

เอกสารอา้งองิ 
ชื&อเอกสารอา้งองิ 

แหล่ง
เอกสารอา้งองิ 

QA9.1-1001 
QA9.1-1002 
QA9.1-1003 

 
QA9.1-4001 

คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
รายงานการประเมนิตนเอง ระดบัสาขาวชิา 
คาํสั &งแต่งตั @งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบั
สาขาวชิา 
แผนการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัฯ 

 
วทิยาลยัฯ 

QA9.1-2001 นโยบายการจดัการเรยีนการสอน Website 
วทิยาลยัฯ 

QA9.1-3001 กาํหนดอตัลกัษณ์ในสว่นของวทิยาลยัการบรหิารและจดัการ วทิยาลยัฯ 
QA9.1-4001 แผนการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา วทิยาลยัฯ 

QA9.1-6001 
QA9.1-6002 

Website สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
Website สว่นประกนัคุณภาพการศกึษา ของ วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 

สถาบนัฯ 
วทิยาลยัฯ 

QA9.1-7001 
QA3.2-2001  

ความพงึพอใจของนายจา้ง 
โครงการเพิ&มพนูความรูด้า้นประกนัคณุภาพการศกึษาและการบรหิาร
ความเสี&ยงตามแผนประจาํปีงบ 54 

สว่นงานแผน 
วทิยาลยัฯ 
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ตวับง่ชี: สมศ. ที� 15   :  ผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักดั 
ชนิดตวับง่ชี:  :  ผลผลติ 
คาํอธิบาย  :  ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  
ระบุไวว้่า “...ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั @นอย่างน้อยหนึ&งครั @งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั @ง
เปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน...”  ทั @งนี@  สถานศกึษาจะดําเนินการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในที&ครอบคลุมตวับ่งชี@ที&สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืตน้สงักดั
กาํหนด โดยจะเป็นตวับ่งชี@ที&เน้นด้านปจัจยันําเขา้และกระบวนการ ซึ&งผลการประเมนิการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยต้นสงักดันี@  จะเป็นคะแนนที&สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบนัอุดมศกึษาได้  ดงันั @น ในการประเมนิตวับ่งชี@นี@  จะใช้ค่าเฉลี&ยคะแนน
ประเมนิการประกนัคณุภาพภายในโดยตน้สงักดั โดยไมต่อ้งทาํการประเมนิใหม ่
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  ใชค้า่คะแนนผลการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยตน้สงักดั 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  :  คะแนนประเมนิระบบประกนัคณุภาพภายในของสถาบนัอดุมศกึษาโดย
หน่วยงานตน้สงักดั  
หมายเหต ุ : 
1. ใชค้ะแนนประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดบัสถาบนั ตามที&หน่วยงานต้น
สงักดักาํหนด ตั @งแต่ปีการศกึษา 2553 (เนื&องจากใชเ้กณฑก์ารประเมนิใหม)่ เชน่ 
- ประเมนิปี 2554 ใชค้ะแนนประเมนิ 1 ปี คอื ปี 2553 
- ประเมนิปี 2555 ใชค้า่เฉลี&ยคะแนนประเมนิ 2 ปี คอื ปี 2554 และ 2553 
- ประเมนิปี 2556 ใชค้า่เฉลี&ยคะแนนประเมนิ 3 ปี คอื ปี 2555, 2554 และ 2553 
2. กรณีของการประเมนิระดบัคณะ หากประเมนิการประกนัคณุภาพภายในของคณะไม่ครบทกุตวัที&กาํหนดใน
ระดบัสถาบนั ใหใ้ชค้ะแนนจากการประเมนิในระดบัสถาบนัของตวับ่งชี@นั @นมาใชแ้ทน) 
 
สมศ. 
15 

เป้าหมาย ........................................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
  

 
 
 

 

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 10.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี(3D)   
ชนิดของตวับง่ชี: : กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
1. วางแผนพฒันา ส่วนงานวิชาการ ตามแนวนโยบายสถานศกึษา 3 ด(ี3D)  และส่งเสริมสนับสนุนทั @ง
ทรพัยากร สิ&งอาํนวยความสะดวก และบุคคล 
2. จดัการเรยีนรู ้จดักจิกรรมดา้นประชาธปิไตย ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และดา้นภมูคิุม้กนัภยัจากยาเสพตดิ 
3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา  ใหม้อีงคก์รความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานเพื&อการพฒันา
สถานศกึษา 3 ด(ี3D) อยา่งมคีณุภาพ 
4. ใหค้วามรว่มมอืกบัทกุฝา่ยในการดาํเนินงานนโยบายคณุภาพสถานศกึษา 3 ด(ี3D) 
5. กํากบั  ติดตามให้ ส่วนงานวิชาการ พฒันา หรอื มนีวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศกึษา 3 ด(ี3D) 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 
3D 
10.1 

เป้าหมาย ....................ข้อ  .....................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน......................ข้อ   .....................คะแนน 

เกณฑ ์ การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ขอ้ 1   
ขอ้ 2   
ขอ้ 3   
ขอ้ 4   
ขอ้ 5   
 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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ตวับง่ชี:ที� 10.2  : ผลที�เกิดกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี(3D)   
มคีวามรู ้ เจตคตทิี&ด ี ตลอดจนเกดิพฤตกิรรม 
ชนิดของตวับง่ชี:  : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มกีจิกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ีจาํนวน 1 ดา้น 
มกีจิกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ีจาํนวน 2 ดา้น 
มกีจิกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ีจาํนวน 3 ดา้น 
 
3D 
10.2 

เป้าหมาย .........................................คะแนน บรรลุ / ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน...........................................คะแนน 

 การดาํเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
   

 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื�อเอกสารอ้างอิง แหล่งเอกสารอ้างอิง 
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สว่นที� 3 

สรปุผลการประเมนิ 

และทศิทางการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปีการศกึษา 2553 
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ตารางที� ส.1 สรปุผลการประเมินรายตวับง่ชี:ตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
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 101
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จดุแขง็  แนวทางเสริมจดุแขง็  จดุที�ควรพฒันา  ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 

วิทยาลยัการบริหารและจดัการ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
องคป์ระกอบที� 1    ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                                ---- 1.                        --- 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1.                            ---- 1.                      --- 
 
 
องคป์ระกอบที� 2    การผลิตบณัฑิต 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
        
                                      ---- 

 
                              ---- 

 
จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. มสีดัสว่นของอาจารยป์ระจาํที&มคีณุวุฒปิรญิญาเอกต่อ
อาจารยป์ระจาํทั @งหมดตํ&า  

2. บุคลากรสายสนบัสนุนมจีาํนวนน้อยมากไมเ่หมาะสม
กบัภารกจิทมี ี

1. วางแผนเพื&อสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดบัปรญิญาเอกมากขึ@น และเนื&องจากอาจารย์
ในวทิยาลยัยงัมจีํานวนน้อย  ในการรบัอาจารย์
ตอ้งกาํหนดรบัเฉพาะคณุวุฒปิรญิญาเอกเทา่นั @น 

2. ต้องจดัทําภารกจิของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน เพื&อนําเสนอต่อสถาบันฯในการเพิ&ม
อตัรากาํลงั 

 
 
องคป์ระกอบที� 3    กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                          --- 1.                  --- 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. ยงัขาดการประสานงานกบัศษิยเ์กา่อยา่งต่อเนื&อง 
2. การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันา

คณุภาพทั @งภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนัและมี
กจิกรรมรว่มกนั 

1. เพิ&มชอ่งทาง และจดัผูร้บัผดิชอบดา้นสื&อสาร
องคก์ร เพื&อรบัผดิชอบดา้นฐานขอ้มลูของศษิย์
เกา่ และการแจง้ขา่วสาร 

2. ดาํเนินการใหน้กัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยพฒันา
คณุภาพทั @งภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนั
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และมกีจิกรรมรว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
 
องคป์ระกอบที� 4    การวิจยั 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. มผีลงานวจิยัที&มคีุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของชุมชน สงัคม และสภาวะเศรษฐกิจปจัจุบนัของ
ประเทศ 

2. มเีงนิสนบัสนุนการวจิยัในสดัสว่นที&สงู 

1. สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอก ที&มี
ผูใ้ชง้านวจิยัชดัเจน 

 
จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. ตอ้งเรง่จดัใหม้กีารจดัสรรงบประมาณในการทาํวจิยั
ตลอดจนสนบัสนุนการขอทนุวจิยัจากภายนอก และมี
การสรา้งผลงานวจิยัที&มคีณุภาพ 

 

1. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างความ
ชดัเจนของทศิทางการวจิยั 

2. สนบัสนุนการขอทนุวจิยัจากภายนอก 
3. เสรมิสรา้งศกัยภาพและจดัการใหค้วามรูแ้ก่

คณาจารย์ในการทําการวิจัยตลอดจนหา
แหล่งเงนิทนุในการวจิยั 

 
 
 
องคป์ระกอบที� 5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                             -- 1. - 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. ควรจดักจิกรรมการบรูณาการการบรกิารวชิาการแก่

สงัคมกบัการวจิยั และใหม้กีารถ่ายทอดอยา่งเป็น
รปูธรรม   

1. หาแนวทางในการนําผลงานการวจิยัมาบรูณา
การในการใหบ้รกิารทางวชิาการและมกีาร
ประเมนิผลงานดงักล่าวอยา่งเป็นรปูธรรม   

 
 
องคป์ระกอบที� 6    การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                    ---- 1.     --- 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. การบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมกบั

การเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
2. มกีารประเมนิความสาํเรจ็ในการทาํกจิกรรมและนําผล

1. กาํหนดแนวทางในการดาํเนินกจิกรรมนกัศกึษา
ตลอดจนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบังาน
ดา้นทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมและสง่เสรมิให้
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ไปใช ้ นกัศกึษามโีอกาสไดร้ว่มกจิกรรมต่างๆ  
องคป์ระกอบที�  7  การบริหารและการจดัการ 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                      --- 1.                 ---- 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. วทิยาลยัตอ้งดาํเนินการจดัทาํเอกสารผลการ

ดาํเนินงาน  การตดิตาม และการประเมนิผลอยา่งเป็น
รปูธรรมและชดัเจน 

1.   ดาํเนินการจดัทาํเอกสารอยา่งเป็นรปูธรรมและ
ชดัเจน  และถ่ายทอดไปสูบุ่คลากรทกุระดบัชั @น 

 
องคป์ระกอบที� 8  การเงินและงบประมาณ 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. - 1. - 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. - 1. - 
 
 
องคป์ระกอบที� 9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

จดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.                            ---- 1. สรา้งกลไกการมสีว่นรว่มของบุคลากรทกุสว่นใน

คณะ 
 

จดุที�ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
1. ขาดแนวทางการปฏบิตัทิี&ดดีา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษา เพื&อที&สามารถถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานอื&น
ได ้

2. การดาํเนินงานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษายงัไม่
เขม้แขง็ 

1. สรา้งสรรคแ์นวทางการปฏบิตัทิี&ดดีา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. บุคลากรในวทิยาลยัยงัไมค่อ่ยเหน็ความสาํคญั
ของการประกนัคณุภาพจงึตอ้งเรง่สรา้งความ
เขา้ใจและใหเ้หน็ผลที&จะไดร้บัจากการมกีาร
ประกนัคณุภาพที&ด ี

3. สรา้งกลไกการมสีว่นรว่มของบุคลากรทกุสว่นใน
คณะ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการบรหิารและจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปีการศกึษา 2553 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues 

17218 2553 01600 01589 1 จํานวนหลักสตูรที�เปิดสอนทั  งหมด 5.00 
17218 2553 01600 01589 2 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 3 - -ระดบัปรญิญาตร ี 2.00 
17218 2553 01600 01589 4 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 5 - -ระดบัปรญิญาโทที�มเีฉพาะแผน ก 1 
17218 2553 01600 01589 6 - -ระดบัปรญิญาโทที�มเีฉพาะแผน ข - 

17218 2553 01600 01589 7 

- -ระดบัปรญิญาโท ที�มทีั  ง
แผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสารหลักสตูร
ฉบับเดยีวกนั 2 

17218 2553 01600 01589 8 
- -ระดบัปรญิญาโท แผน ก ที�มนัีกศกึษา
ลงทะเบยีนเรยีนในแผน ก - 

17218 2553 01600 01589 9 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 10 - -ระดบัปรญิญาเอก - 
17218 2553 01600 01589 11 จํานวนหลักสตูรวชิาชพีที�เปิดสอนทั  งหมด   
17218 2553 01600 01589 12 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 13 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 14 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 15 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 16 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 17 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 18 

จํานวนหลักสตูรวชิาชพีที�เปิดสอนและไดรั้บ
การรับรองหลกัสตูรจากองคก์รวชิาชพี
ทั  งหมด 0.00 

17218 2553 01600 01589 19 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 20 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 21 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 22 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 23 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 24 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 25 
จํานวนศนูยจั์ดการศกึษานอกสถานที�ตั  ง
ทั  งหมด - 

17218 2553 01600 01589 26 
จํานวนหลักสตูรที�เปิดสอนโดยศนูยก์ารจัด
การศกึษานอกสถานที�ตั  งทั  งหมด 0.00 

17218 2553 01600 01589 27 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 28 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 29 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 30 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 31 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 32 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 33 

จํานวนหลักสตูรที�เปิดสอนโดยศนูยก์ารจัด
การศกึษานอกสถานที�ตั  งและผ่านการ
รับทราบจากสกอ. 0.00 

17218 2553 01600 01589 34 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 35 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 36 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 37 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 38 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 39 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 40 
จํานวนหลักสตูรทั  งหมดที�ไดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF 0.00 
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17218 2553 01600 01589 41 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 42 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 43 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 44 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 45 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 46 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 47 

จํานวนหลักสตูรทั  งหมดที�ไดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF และมกีารประเมนิผลตามตัวบง่ชี 
ผลการดําเนนิงานฯ ครบถว้น   

17218 2553 01600 01589 48 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 49 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 50 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 51 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 52 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 53 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 54 

จํานวนหลักสตูรทั  งหมดที�ไดรั้บอนุมัตติาม
กรอบ TQF ที�มผีลการประเมนิตามตวับง่ชี ผล
การดําเนนิงานฯ ผา่นเกณฑป์ระเมนิอยา่ง
นอ้ยรอ้ยละ 80 ของตัวบง่ชี ที�กําหนด)   

17218 2553 01600 01589 55 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 56 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 57 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 58 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 59 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 60 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 61 

จํานวนหลักสตูรทั  งหมดที�ยังไม่ไดรั้บอนุมัติ
ตามกรอบ TQF แตเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศกึษา พ.ศ.
2548 ครบถว้น 5.00 

17218 2553 01600 01589 62 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 63 - -ระดบัปรญิญาตร ี 2.00 
17218 2553 01600 01589 64 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 65 - -ระดบัปรญิญาโท 3.00 
17218 2553 01600 01589 66 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 67 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 68 

จํานวนหลักสตูรสาขาวชิาชพีที�มคีวามร่วมมอื
ในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกบัภาครัฐ
หรอืภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพีของ
หลกัสตูร 0.00 

17218 2553 01600 01589 69 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 70 - -ระดบัปรญิญาตร ี - 
17218 2553 01600 01589 71 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 72 - -ระดบัปรญิญาโท - 
17218 2553 01600 01589 73 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 74 - -ระดบัปรญิญาเอก  - 

17218 2553 01600 01589 75 
จํานวนนักศกึษาปัจจุบนัทั  งหมดทกุระดบั
การศกึษา 805.00 

17218 2553 01600 01589 76 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
อนุปรญิญา - 

17218 2553 01600 01589 77 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
ปรญิญาตร ี 555.00 

17218 2553 01600 01589 78 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด -
 ระดบั ป.บณัฑติ - 
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17218 2553 01600 01589 79 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
ปรญิญาโท 250.00 

17218 2553 01600 01589 80 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
ปรญิญาโท  (แผน ก) 200.00 

17218 2553 01600 01589 81 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
ปรญิญาโท(แผน ข) 50.00 

17218 2553 01600 01589 82 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด -
 ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 

17218 2553 01600 01589 83 
- -จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทั  งหมด - ระดบั
ปรญิญาเอก  - 

17218 2553 01600 01589 84 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี
ทั  งหมด 139.00 

17218 2553 01600 01589 85 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�
ตอบแบบสาํรวจเรื�องการมงีานทํา 138.00 

17218 2553 01600 01589 86 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�
ไดง้านทําหลงัสาํเร็จการศกึษา 108.00 

17218 2553 01600 01589 87 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�
ประกอบอาชพีอสิระ 12.00 

17218 2553 01600 01589 88 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�มี
งานทํากอ่นเขา้ศกึษา 3.00 

17218 2553 01600 01589 89 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�
ศกึษาตอ่ระดบับณัฑติศกึษา 6.00 

17218 2553 01600 01589 90 

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�ไดง้านทําหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลี�ย) - 

17218 2553 01600 01589 91 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท
ทั  งหมด 95.00 

17218 2553 01600 01589 92 
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก
ทั  งหมด - 

17218 2553 01600 01589 93 

จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาศกึษาระดบัปรญิญา
ตรทีี�ไดรั้บการประเมนิคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 94 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาที�จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

17218 2553 01600 01589 95 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งที�มตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนน
เต็ม ๕) 3.81 

17218 2553 01600 01589 96 

จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาศกึษาระดบัปรญิญา
โทที�ไดรั้บการประเมนิคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 97 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาที�จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

17218 2553 01600 01589 98 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งที�มตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนน
เต็ม ๕) 3.95 

17218 2553 01600 01589 99 

จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกที�
ไดรั้บการประเมนิคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 100 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่
สาขาวชิาที�จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

17218 2553 01600 01589 101 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งที�มตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนน - 
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เต็ม ๕) 

17218 2553 01600 01589 102 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมด รวมทั  งที�
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 21.00 

17218 2553 01600 01589 103 - -จํานวนอาจารยป์ระจําที�ปฏบิัตงิานจรงิ 20.00 
17218 2553 01600 01589 104 - -จํานวนอาจารยป์ระจําที�ลาศกึษาตอ่  1.00 

17218 2553 01600 01589 107 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ดํารง
ตําแหน่งอาจารย ์ 5.00 

17218 2553 01600 01589 108 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ที�ไม่มตีําแหน่ง
ทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี - 

17218 2553 01600 01589 109 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ที�ไม่มตีําแหน่ง
ทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญาโท 4.00 

17218 2553 01600 01589 110 
- -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ที�ไม่มตีําแหน่ง
ทางวชิาการ) ที�มวีฒุปิรญิญาเอก 1.00 

17218 2553 01600 01589 111 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ดํารง
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 8.00 

17218 2553 01600 01589 112 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี - 

17218 2553 01600 01589 113 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาโท 5.00 

17218 2553 01600 01589 114 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาเอก 3.00 

17218 2553 01600 01589 115 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 8.00 

17218 2553 01600 01589 116 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี - 

17218 2553 01600 01589 117 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาโท 4.00 

17218 2553 01600 01589 118 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาเอก 4.00 

17218 2553 01600 01589 119 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 

17218 2553 01600 01589 120 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาตร ี - 

17218 2553 01600 01589 121 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาโท - 

17218 2553 01600 01589 122 
- -จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที�มวีฒุปิรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 123 
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ (FTES) รวมทกุหลกัสตูร 682.28 

17218 2553 01600 01589 124 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 125 - -ระดบัปรญิญาตร ี 435.53 
17218 2553 01600 01589 126 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 127 - -ระดบัปรญิญาโท 246.75 
17218 2553 01600 01589 128 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 129 - -ระดบัปรญิญาเอก - 

17218 2553 01600 01589 130 
จํานวนเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�จัดบรกิารให ้
นักศกึษา 90 

17218 2553 01600 01589 131 

จํานวน Notebook และ Mobile Device ตา่ง
ๆ ของนักศกึษาที�มกีารลงทะเบยีนการ
ใช ้Wi-Fi กบัสถาบนั 7225 

17218 2553 01600 01589 132 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิาร
หอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรูอ้ ื�นๆ ผา่นระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการ
ใชง้านแกนั่กศกึษา 3.69 
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17218 2553 01600 01589 133 

ผลการประเมนิคณุภาพการใหบ้รกิารดา้น
กายภาพที�เหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนา
นักศกึษา อาท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อปุ
กรณ์การศกึษา และจดุเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต
ในระบบไรส้าย 3.68 

17218 2553 01600 01589 134 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิารสิ�ง
อํานวยความสะดวกที�จําเป็นอื�นๆ อาท ิงาน
ทะเบยีนนักศกึษาผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารดา้น
อาหารและสนามกฬีา 3.57 

17218 2553 01600 01589 135 

ผลการประเมนิคณุภาพในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบรเิวณ
โดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสยี การจัดการขยะ รวมทั  งมรีะบบและ
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภีัยในบรเิวณอาคาร
ตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 3.60 

17218 2553 01600 01589 136 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนใน
เรื�องคณุภาพการสอน และสิ�งสนับสนุนการ
เรยีนรู ้(เทยีบจากคา่ 5 ระดบั) เฉลี�ยทกุ
หลกัสตูร 4.35 

17218 2553 01600 01589 137 - -ระดบัอนุปรญิญา - 
17218 2553 01600 01589 138 - -ระดบัปรญิญาตร ี 4.40 
17218 2553 01600 01589 139 - -ระดบั ป.บณัฑติ - 
17218 2553 01600 01589 140 - -ระดบัปรญิญาโท 4.30 
17218 2553 01600 01589 142 - -ระดบั ป.บณัฑติขั  นสงู - 
17218 2553 01600 01589 143 - -ระดบัปรญิญาเอก  - 

17218 2553 01600 01589 165 

จํานวนรวมของบทความวจัิยของวทิยานพินธ์
หรอืการคน้ควา้อสิระ (สารนพินธ)์ ที�
ตพีมิพ ์(ปรญิญาโท)   

17218 2553 01600 01589 166 
- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 2 

17218 2553 01600 01589 167 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืจํานวนการตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฎใน
ฐานขอ้มูล TCI 48 

17218 2553 01600 01589 168 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�มชี ื�อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. - 

17218 2553 01600 01589 169 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. - 

17218 2553 01600 01589 170 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฏ
อยูใ่นฐานขอ้มลูสากล ISI - 

17218 2553 01600 01589 171 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 4 (Q4) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 
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17218 2553 01600 01589 172 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 3 (Q3) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 173 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 2 (Q2) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 174 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 1 (Q1) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 175 
จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิป
นพินธท์ี�เผยแพร ่(ปรญิญาโท)   

17218 2553 01600 01589 176 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรอืจังหวดั - 

17218 2553 01600 01589 177 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 178 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

17218 2553 01600 01589 179 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

17218 2553 01600 01589 180 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 181 
จํานวนรวมของบทความวจัิยของวทิยานพินธ์
ที�ตพีมิพ ์(ปรญิญาเอก)   

17218 2553 01600 01589 182 
- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 183 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืจํานวนการตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฎใน
ฐานขอ้มูล TCI - 

17218 2553 01600 01589 184 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�มชี ื�อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. - 

17218 2553 01600 01589 185 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ. - 

17218 2553 01600 01589 186 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฏ
อยูใ่นฐานขอ้มลูสากล ISI - 

17218 2553 01600 01589 187 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 4 (Q4) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 
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17218 2553 01600 01589 188 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 3 (Q3) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 189 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 2 (Q2) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 190 

- -จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 1 (Q1) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์ - 

17218 2553 01600 01589 587 
- -ระดบัปรญิญาเอก ที�มนัีกศกึษาลงทะเบยีน
เรยีน 0.00 

17218 2553 01600 01589 588 
จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิป
นพินธท์ี�เผยแพร ่(ปรญิญาเอก)   

17218 2553 01600 01589 589 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรอืจังหวดั - 

17218 2553 01600 01589 590 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 591 

- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ - 

17218 2553 01600 01589 592 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน - 

17218 2553 01600 01589 593 
- -จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศลิปนพินธท์ี�
ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 595 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจําที�ดํารงตําแหน่ง
ทางวชิาการของปีที�ผ่านมา - 

17218 2553 01600 01589 597 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจําที�มคีณุวฒุปิรญิญา
เอกปีการศกึษาที�ผา่นมา (กรณีที�เลอืกใช ้
เกณฑป์ระเมนิเป็นคา่การเพิ�มขึ นของรอ้ยละ
ฯ)  - 

17218 2553 01600 01589 598 

จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ปฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ แยกตามวฒุปิรญิญา
หรอืเทยีบเทา่  21.00 

17218 2553 01600 01589 599 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ปฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่  - 

17218 2553 01600 01589 600 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ปฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่   13.00 

17218 2553 01600 01589 601 

- -จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมดที�ปฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่   8.00 

17218 2553 01600 01589 602 

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของ
นายจา้งที�มตีอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีโท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี�ย (คะแนนเต็ม ๕)  3.91 
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17218 2553 01600 01589 144 
จํานวนนักวจัิยประจําทั  งหมด รวมทั  งที�
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่   

17218 2553 01600 01589 145 - -จํานวนนักวจัิยประจําที�ปฏบิัตงิานจรงิ - 

17218 2553 01600 01589 146 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที�
ไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพดา้นงานวจัิยหรอื
งานสรา้งสรรค ์ - 

17218 2553 01600 01589 147 
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจัิยประจําที�
ไดรั้บความรูด้า้นจรรยาบรรณการวจัิย - 

17218 2553 01600 01589 148 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั   

17218 2553 01600 01589 149 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 190000 

17218 2553 01600 01589 150 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 151 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 152 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั   

17218 2553 01600 01589 153 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 154 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 155 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 156 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั  งหมด (ไมนั่บผูล้า
ศกึษาตอ่) 20.00 

17218 2553 01600 01589 157 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 20.00 

17218 2553 01600 01589 158 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 159 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 160 
จํานวนนักวจัิยประจําทั  งหมด (ไมนั่บผูล้า
ศกึษาตอ่)   

17218 2553 01600 01589 161 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 162 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 163 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 164 
จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี�มกีาร
ยื�นการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร - 

17218 2553 01600 01589 192 
จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ   

17218 2553 01600 01589 623 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

17218 2553 01600 01589 624 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 625 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 193 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืจํานวนการตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฎใน
ฐานขอ้มูล TCI   

17218 2553 01600 01589 626 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

17218 2553 01600 01589 627 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 628 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 194 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี�มชี ื�อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ.   
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17218 2553 01600 01589 629 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

17218 2553 01600 01589 630 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 631 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 195 

(สมศ.)จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฎ
อยูใ่นประกาศของ สมศ.    

17218 2553 01600 01589 632 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

17218 2553 01600 01589 633 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 634 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 196 

(สมศ.)จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�มชี ื�อปรากฏ
อยูใ่นฐานขอ้มลูสากล ISI    

17218 2553 01600 01589 635 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

17218 2553 01600 01589 636 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 637 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 197 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 4 (Q4) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์   

17218 2553 01600 01589 638 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 639 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 640 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 198 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 3 (Q3) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์   

17218 2553 01600 01589 641 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 642 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 643 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 199 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 2 (Q2) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์   

17218 2553 01600 01589 644 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 645 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 646 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 
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17218 2553 01600 01589 200 

จํานวนบทความวจัิยฯ ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�มชี ื�อปรากฎในฐานขอ้มูล
การจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :ww
w.scimagojr.com) โดยวารสารนั นถกูจัดอยู่
ในควอไทลท์ี� 1 (Q1) ในปี
ลา่สดุ ใน subject category ที�ตพีมิพ ์   

17218 2553 01600 01589 647 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 648 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 649 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 202 
จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัสถาบนัหรอืจังหวดั   

17218 2553 01600 01589 653 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 654 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 655 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 203 
จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัชาต ิ   

17218 2553 01600 01589 656 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 657 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 658 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 204 
จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ   

17218 2553 01600 01589 659 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 660 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 661 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 205 
จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพร่
ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน   

17218 2553 01600 01589 662 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 663 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 664 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 206 
จํานวนผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพร่
ในระดบันานาชาต ิ   

17218 2553 01600 01589 665 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 

17218 2553 01600 01589 666 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 

17218 2553 01600 01589 667 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 207 
จํานวนรวมของผลงานวจัิยที�นําไปใช ้
ประโยชน ์ 1 

17218 2553 01600 01589 208 
จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรคท์ี�นําไปใช ้
ประโยชน ์ - 

17218 2553 01600 01589 209 
จํานวนรวมของผลงานวชิาการที�ไดรั้บการ
รับรองคณุภาพ   

17218 2553 01600 01589 210 
- -บทความวชิาการที�ไดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 211 
- -บทความวชิาการที�ไดรั้บการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต ิ - 

17218 2553 01600 01589 212 - -ตําราหรอืหนังสอืที�มกีารตรวจอา่นโดย - 
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ผูท้รงคณุวฒุ ิ

17218 2553 01600 01589 213 

- -ตําราหรอืหนังสอืที�ใชใ้นการขอผลงาน
ทางวชิาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ หรอืตํารา
หรอืหนังสอืที�มคีณุภาพสงูมผีูท้รงคณุวฒุิ
ตรวจอา่นตามเกณฑข์อตําแหน่งทางวชิาการ - 

17218 2553 01600 01589 611 - -จํานวนนักวจัิยประจําที�ลาศกึษาตอ่ - 
17218 2553 01600 01589 612 จํานวนอาจารยป์ระจําที�ลาศกึษาตอ่   

17218 2553 01600 01589 613 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 1 

17218 2553 01600 01589 614 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  - 

17218 2553 01600 01589 615 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 616 จํานวนนักวจัิยประจําที�ลาศกึษาตอ่   

17218 2553 01600 01589 617 
- -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  - 

17218 2553 01600 01589 618 - -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   - 

17218 2553 01600 01589 619 
- -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ - 

17218 2553 01600 01589 214 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทางวชิาการ
ทั  งหมด 1 

17218 2553 01600 01589 215 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทาง
วชิาการ ที�บรูณาการเฉพาะกบัการเรยีนการ
สอน 1 

17218 2553 01600 01589 216 
จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทาง
วชิาการ ที�บรูณาการเฉพาะกบัการวจัิย - 

17218 2553 01600 01589 594 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารทาง
วชิาการ ที�บรูณาการกบัทั  งการเรยีนการสอน
และการวจัิย - 

17218 2553 01600 01589 221 
จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมที�สง่เสรมิ
สนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม - 

17218 2553 01600 01589 585 
คะแนนผลการประเมนิผลการดําเนนิงานของ
สภาสถาบนั (คะแนนเต็ม ๕)  - 

17218 2553 01600 01589 586 

คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิารโดย
คณะกรรมการที�สภาสถาบนัแตง่ตั  ง (คะแนน
เต็ม ๕)  - 

 


