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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม  มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 4 หลกัสูตร 

เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททัง้หมด มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 499 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษา
ในปีการศกึษา 2556 รวมทัง้สิ้น 211 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 32.5 คน (ไม่นับรวมลูกจา้ง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั  จ านวน 21 คน 
และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 11.5 คน 

ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่างๆ ของคณะอย่างละเอียด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบนั และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 

บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม 
อยู่ในระดบัดี (4.12) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
(5.00) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (5.00) องค ์ประกอบที ่ 8 การเงนิและ
งบประมาณ (5.00) ส่วนองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.50) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (4.33) องค์ประกอบ
ที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.33) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.00) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) และองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบัพอใช้ จ านวน 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.37)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมนิคุณภาพการศ ึกษาภายในของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม     

รอบการประเมนิปี 2556 มรีายนามต่อไปนี้  
 

 
1. รศ.ดร.ชนศกัดิ ์ บ่ายเทีย่ง ประธานคณะกรรมการ 
 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2. รศ.ดร.ดุษณ ี ธนะบรพิฒัน์ กรรมการ 
 คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3. ผศ.ดร.ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล กรรมการ 
 ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายบรหิาร(ด้านพฒันาคุณภาพ) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุร ี
4. ดร.อนุชา วฒันาภา กรรมการ 
 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

5. ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ กรรมการ 
 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

6. อาจารยส์ุจนิต์ ธงถาวรสุวรรณ  
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

7. ดร.ทวศีกัดิ ์ กฤษเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

8. คุณรชันี  รตันพไิชย ผูช้่วยเลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. คุณอภริด ี พรอ านวยลาภ ผูช้่วยเลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
1.  สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
1.1 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
1) ช่ือหน่วยงาน  

บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ทีอ่ยู ่อาคารเรยีนรวม 5 ชัน้ 8-9 เลขที ่126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ10140 
โทรศพัท ์02-470 9799 โทรสาร 02-470 9798 เวบ็ไซต ์www.gmi.kmutt.ac.th 

2) ประวติัความเป็นมา 
บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2545 โดยมชีื่อเรยีกภาษาองักฤษว่า 

Graduate School of Management and Innovation (GMI) เป็นหน่วยงานที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ ท าหน้าที่
ในการจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยมุ่งเน้นกระบวนวชิาที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ซึ่งเป็นจุดแขง็ของมหาวทิยาลยั คอื วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละงานวศิวกรรม และศาสตรท์างด้านการ
บรหิารจดัการสมยัใหม่อย่างจรงิจงั ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ที่ยงัไม่มกีารจดัการเรยีนการสอน
อยา่งแพรห่ลาย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมครัง้ที ่95 วนัที่ 12 มกราคม 2550 อนุมตัิ
ให้เปลีย่นชื่อต าแหน่ง “ผูอ้ านวยการ” เป็น “คณบด”ี และ “ส านักงานผู้อ านวยการ” เป็น “ส านักงานคณบด”ี 
นบัตัง้แต่นัน้มา บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จงึมสีถานภาพเป็น “คณะ” ทีส่มบรูณ์  

การเตบิโตของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ขยายตวัขึน้ในปี พ.ศ. 2549 เมื่อมหาวทิยาลยั
ได้อนุมตัใิหข้ยายการบรกิารการเรยีนการสอนหลกัสูตรการจดัการส าหรบัการเป็นผู้ประกอบการ ณ ศูนยบ์รกิาร
การจดัการศกึษาในเมอืง ถนนสาทรอกีแห่งหนึ่ง จงึท าใหบ้ณัฑติวทิยาลยัการจัดการและนวตักรรมขยายตวั
ขึน้ถงึ 2 เท่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา   
 
1.2 วิสยัทศัน์ ปณิธาน และพนัธกิจ 

บณัฑิตวิทยาลัยการจดัการและนวตักรรม มุ่งหวงัที่จะเป็นองค์กรที่ได้รบัการยอมรบัและบรรลุ
ความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ ปณธิานและพนัธกจิทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวด้งันี้ 
  
วิสยัทศัน์  “ผูน้ าท่ีมีนวตักรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรบั” 
  Global recognition, Moral integrity, Innovative leader  
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ค่านิยม “คณุค่า 4 มิติของบณัฑิตและบคุลากร GMI” 
1. มิติด้านความร่วมมือ (Cooperative Dimension) 

เน้นให้มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรองและความรู้ทาง
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง นวตักรรมและการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นฐานส าคญัของมติอิื่นๆ 
2. มิติด้านนวตักรรม  (Innovative Dimension) 

มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้ความสามารถในการปฏบิตัิ ความสามารถในการน าเสนอทางเลอืกใหม่
แก่ผู้บรโิภคและสงัคม และความคดิสรา้งสรรค์ในการแปลงโอกาสไปสู่แนวความคดิใหม่และท าให้สิ่งนัน้ 
สามารถที่จะปฏบิตัใินเชงิสงัคมและพาณิชยไ์ดจ้รงิโดยมแีนวคดิ 9 ชนิดคอื แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่รู ้
(Inquiring) รอบรู้ข่าวสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) รเิริม่สรา้งสรรค์ (Initiative) ปฏิสมัพันธ ์
(Interaction) มสี่วนรว่ม (Involvement) กระตุน้ส่งเสรมิ (Instigate) และบรูณาการ (Integration) 
3. มิติด้านภาวะผูน้ า (Leadership Dimension) 

ผู้น าที่มวีสิยัทศัน์ (Visionary Leader) คอืผู้ที่สามารถสรา้งนวตักรรมทางองค์กร (Organizational) 
และน าไปปฏิบัติได้จรงิ คือ นักปฏิวัติทางองค์กร (organizational revolutionist (ที่กล้าตัดสินใจอย่างมี
หลกัการ และมอีงคป์ระกอบทัง้ 9 ของกระบวนการทางนวตักรรม 
4. มิติของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Dimension) 

เป็นผู้มแีนวคดิทางด้านธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์มวีสิยัทศัน์ที่ก้าวไกล มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแท้
ถงึกรอบความคดิของนวตักรรมซึง่นับว่าเป็นสูตรส าเรจ็ทีน่ ามาซึ่งศกัยภาพในการแข่งขนัที่ได้เปรยีบและยัง่ยนื 
เป็นผูน้ าทางดา้นการเปลีย่นแปลง Change Agent และผูป้ระกอบการทางนวตักรรม (Innopreneur) 
 
อตัลกัษณ์ด้านการท างานของคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จะร่วมกันคิดและท างาน
สรา้งสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Relevance) อย่างมอือาชพี โดยยดึค่านิยมองค์กรเป็นหลกัปฏบิตัิ
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลศิในสิง่ทีท่ า (Excellence) ตามวสิยัทศัน์ของการเป็น “ผูน้ าทีม่นีวตักรรม มมีโนธรรม 
และโลกยอมรบั” 
 
เอกลกัษณ์ : 

เป็นคณะที่เน้นการสรา้งสมรรถนะด้านการจดัการเฉพาะทางที่บูรณาการระหว่างศาสตรท์างด้าน
การบรหิารจดัการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลยัในการพัฒนาความรู ้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ด้านการจดัการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
พนัธกิจ  

To craft professional leaders and advance management education through innovation- 
driven teaching, relevant research, and sustainable social services. 
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1.3 โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา 
 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งและสายการบงัคบับญัชาของคณะ เป็นไปตามพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี พ.ศ. 2541  ก าหนดให้อธกิารบดมีอบอ านาจการบรหิารจดัการให้กบัคณบด ีและให้
คณบดเีสนอต่ออธกิารบดเีพื่อจดัตัง้คณะกรรมการประจ าคณะขึ้น เพื่อท าหน้าที่บรหิารและก ากบัดูแล
การบรหิารงานของคณบด ีโดยก าหนดให้คณบดมีหีน้าที่รายงานผลการด าเนินงานของคณะต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และทุกปีคณบดจีะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่ออธกิารบด ีและจดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อมหาวทิยาลยั  

การบรหิารงานของคณะ คณบดไีด้แต่งตัง้รองคณบดฝ่ีายวชิาการเพื่อช่วยรบัผดิชอบในเรื่องงาน
วชิาการและงานพฒันานักศกึษา  รองคณบดฝ่ีายบรหิารเพื่อช่วยงานบรหิาร และรองคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษ
ดแูลงานประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมของคณะและนักศกึษา มกีารจดัวางต าแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน 
เพื่อท าหน้าทีใ่นการสนับสนุนงานดา้นการจดัการศกึษาและงานอื่นๆ มกีารพจิารณาและกลัน่กรองที่สอดคลอ้ง
กบัแผนการจดัอตัราก าลงั และแผนพฒันาคณะ  

 
 

คณบดี 

เลขานุการคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

มจธ. 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดี 

ส านักงานคณบดี 

ประธานหลกัสตูร/
ประธานสาขาวิชา 

กลุ่มสนับสนุนบริหาร กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 



6 
 

ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการประเมนิ 
บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ในวนัที่ 24 - 25 กนัยายน พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัวธิกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์
การประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ  รศ.ดร.ชนศกัดิ ์บ่ายเทีย่ง และ ผศ.ดร.ธรีะเดช เจยีสุขสกุล 
องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ ดร.อนุชา วฒันาภา และ อาจารยส์ุจนิต์ ธงถาวรสุวรรณ 
องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ดุษณ ีธนะบรพิฒัน์ และ ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ 
 

 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน 
พรอ้มให้คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปัจจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนกัศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลักสูตร เป็นต้น โดยวันสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ
แลกเปลี่ยนเอกสารหรอืหลกัฐานอ้างอิง (หากมเีพิ่มเติม) ระหว่างผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องของคณะและ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งรว่มกนั  
 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี
การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

 
 



9 
 

5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็  
1. จดัท าแผนกลยทุธไ์ดส้อดคลอ้งกบัแผนของมหาวทิยาลยั 
2. บุคลากรมสี่วนรว่มในการจดัท าและทบทวนแผนกลยุทธ/์แผนปฏบิตักิาร 

  
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 1. ควรมกีารทบทวนแผนกลยทุธ ์โดยการมสี่วนรว่มของบุคลากรในทุกรอบปีงบประมาณ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. รปูแบบแผนปฏบิตักิารประจ าปีมรีายละเอยีดบางอย่างไมค่รบถว้น 
2. การรายงานผลการด าเนินงาน ไมค่รบทุก KPIs ในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

 3. หลกัฐานความเชื่อมโยงของขอ้เสนอแนะและการน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุไม่ชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแยกออกจากแผนกลยุทธ์ที่มีค่าเป้าหมาย และตัวชี้ว ัด

ความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 
2. การรายงานผลการด าเนินงาน  ควรรายงานใหค้รบทุก KPIs ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบแผนผลในปีทีผ่่านมา 
 
   
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จดุแขง็  
1. มสีดัส่วนของอาจารยท์ี่เป็นปรญิญาเอกมาก (รอ้ยละ 70.18) และมกีารท างานเป็นทมีของบุคลากร 

ทัง้อาจารยแ์ละบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนทีม่คีวามกลมเกลยีว 
  

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. คณะควรส่งเสรมิใหค้ณาจารยซ์ึง่มคีวามพรอ้มทางดา้นการวจิยัไดท้ าวจิยั เพื่อน าผลไปใชใ้นการ

ขอต าแหน่งวชิาการมากขึน้ได ้    
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จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไม่มกีารน าผลประเมนิความส าเรจ็ของแผนพฒันาบุคลากรไปปรบัปรุงให้เกิดการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. การระบุตวับ่งชีท้ี่แสดงความส าเรจ็ของโครงการส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมของนกัศกึษา ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
3. คณะกรรมการก ากบัหลกัสูตรยงัปฏบิตัหิน้าที่ไม่ครบถ้วน เช่น การก ากบัดูแลสดัส่วนอาจารยต่์อ

นกัศกึษาในการควบคุมวทิยานิพนธ/์IS ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดรปูแบบของการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร โดยก่อนการสรา้งแผนงาน ใหร้ะบุประเดน็

ทีต่้องปรบัปรุงจากรอบ PDCA ทีผ่่านมาเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดแผนรอบใหม่ หรอืก าหนดวธิกีารปฏบิตัิ
ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัประเดน็ทีต่อ้งปรบัปรงุจากรอบทีผ่่านมา         

2. ก าหนดตวับ่งชี้ที่แสดงความส าเรจ็ของโครงการส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมของนกัศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3. คณะกรรมการก ากบัหลกัสูตร ควรปฏบิตัหิน้าที่ให้ครบถ้วน เช่น (3.1) ปรบัสดัส่วนอาจารยต่์อ
นักศกึษาในการควบคุมวทิยานิพนธ/์IS ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด  (3.2) ควรตรวจสอบรายละเอยีด
ใน มคอ. เช่น จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห ์(15 สปัดาห์ต่อภาคการศกึษา ไม่รวมสปัดาหท์ีส่อบ)  ก าหนดเวลา
ใหถู้กตอ้ง (3.3) ผลประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติควรแยกตามหลกัสตูร  

 
 วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 
 คณะเริม่มกีารใชร้ะบบการตดิตามประเมนิผลคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคร์ะหว่างกระบวนการ
โดยตดิตามประเมนินกัศกึษารายบุคคลอยา่งต่อเนื่องในระหว่างการศกึษา เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพอย่าง
ยัง่ยนื 
  
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จดุแขง็  
1. การจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาทีห่ลากหลาย และไดร้บัความสนใจจากศษิยเ์ก่า และศษิยปั์จจุบนั

เป็นอยา่งมาก  
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมทีช่ดัเจน เช่น ประโยชน์ทีไ่ดร้บั และความรูท้ีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

รวมทัง้น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. การประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรมนกัศกึษาไมช่ดัเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจดัท าแผนพฒันากจิกรรมนักศกึษา ควรพจิารณาโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัที่สามารถประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักิจกรรม
นักศกึษาไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาในแต่ละกจิกรรม ประเมนิประโยชน์
และความรูท้ีน่กัศกึษาไดร้บั ฯลฯ     
  
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

จดุแขง็  
1. มทีุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 180,000 บาท/คน) 
2. ผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่ออาจารย ์คดิเป็นรอ้ยละ 22.80 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 20) 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ส่งเสรมิให้คณาจารยไ์ด้รบัทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง และท างานวจิยั

เป็นทมี 
2. ควรน าผลงานวจิยัไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการขอก าหนดต าแหน่งวชิาการของอาจารย์ 

 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ยงัไม่มรีะบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั เพื่อเป็น

องคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้
2. ผลงานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก ยงัมจี านวนน้อย (รอ้ยละ 14.04) ซึง่ต ่ากว่า

เกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 20)     
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางแนวทาง ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ ์ตลอดจนก าหนดผู้รบัผดิชอบในการรวบรวม คดัสรร 

วเิคราะห์และสงัเคราะหค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัของคณาจารยใ์ห้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้
และเผยแพรสู่่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น เวปไซต ์ขา่วประชาสมัพนัธ ์และวารสารวชิาชพีระดบัชาต ิหรอื
นานาชาต ิฯลฯ 
 2. ผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ ควรเน้นผลงานวจิยัของอาจารยเ์ป็นหลกั รวมถงึหลกัฐานการรบัรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ควรระบุรายละเอยีดของการใช้ประโยชน์อย่างชดัเจน ระยะเวลา
ของการใชป้ระโยชน์ และผูล้งนามรบัรองจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงาน  
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จดุแขง็  
1. มกีารให้บรกิารวชิาการแก่การประปานครหลวงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบนั 

โดยเป็นการบูรณาการการใหบ้รกิารวชิาการกบัการวจิยั และการเรยีนการสอน และสามารถน าผลจากการ



15 
 

บรกิารวชิาการไปใชป้ระโยชน์โดยการประปานครหลวงไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรม สามารถเป็นต้นแบบ
เพื่อการบรกิารวชิาการกบัหน่วยงานอื่นๆ ได้    
  

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. คณะควรมกีารวางแผนการบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชน หรอืองค์กร

ภายนอกอยา่งเป็นระบบ อยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนื เพื่อชุมชนหรอืองคก์รนัน้สามารถพึง่พาตนเองได ้ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. มกีารส ารวจความต้องการของชุมชน และหน่วยงานภายนอก แต่ไม่มกีารจดัท าแผนบรกิาร

วชิาการประจ าปี 
2. การประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั

ไมช่ดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลจากการส ารวจความต้องการของชุมชน และหน่วยงานภายนอก มาประกอบการพจิารณา

จดัท าแผนบรกิารวชิาการประจ าปีของคณะ 
2. การประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน และการวจิยั

ในแต่ละกจิกรรม ควรใหค้รอบคลุมทัง้การประเมนิจากนกัศกึษา อาจารย ์และผู้เกี่ยวขอ้ง และน าผลประเมนิ
ความส าเรจ็ในแต่ละกจิกรรม มาสรุปเป็นความส าเรจ็ของการบรูณาการในภาพรวมของคณะ และน าผลประเมนิ
ไปปรบัปรงุการบรูณาการ  
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. จ านวนโครงการในการบูรณาการด้านศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษายงัมน้ีอย (อยา่งละ 1 โครงการ) 

2. การประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการยงัไมค่รบถว้น 
3. ขาดหลกัฐานแสดงความเชื่อมโยงของผลการประเมนิกบัการน าผลไปปรบัปรงุการบรูณาการฯ

  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มจ านวนโครงการในการบูรณาการด้านศิลปะและวฒันธรรมกับการเรยีนการสอนและ

กจิกรรมนกัศกึษา 
2. การประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการ ควรท าเป็นระบบและครอบคลุมหลายดา้น 
3. ควรมกีารน าผลการประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการด าเนินการ

โครงการในปีถดัไป โดยมหีลกัฐานการแสดงความเชื่อมโยงทีช่ดัเจน      
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 จดุแขง็  

1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และมุง่มัน่ในการพฒันาองคก์รและบุคลากร 
2. มกีารจดัท าการจดัการความรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม และน าผลไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอน   

  
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ผู้บรหิารควรมกีารถ่ายทอดทกัษะการบรหิารให้กบับุคลากรในองค์กร   เพื่อให้เกิดการพฒันา

องคก์รอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนกลยทุธข์ององคก์ร 
2. ขยายผลการจดัการความรู ้ใหเ้กดิประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆ   

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ขาดหลกัฐานการน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ   

2. การรายงานผลการด าเนินการของแผนบรหิารความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด ยงัรายงาน
ระดบัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานไมช่ดัเจน   
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมกีารน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า

คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. การรายงานผลการด าเนินการของแผนบรหิารความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด ควรรายงาน

ระดบัผลส าเรจ็ของการด าเนินงานใหช้ดัเจน 
 

วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 
1. มกีารจดัท า Rubrics เพื่อวดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษาทีส่ะทอ้นถงึความรูค้วามสามารถ

ของนักศกึษาเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างด ีและสามารถเป็นต้นแบบให้กบัหน่วยงานอื่นที่รบัผดิชอบด้าน
การเรยีนการสอนได ้
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จดุแขง็  
 1. มแีผนกลยทุธด์า้นการเงนิรวมทัง้มรีะบบและกลไกในการจดัหาและจดัสรรเงนิและงบประมาณทีด่ี
  

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  1. ควรเพิม่การวเิคราะหก์ารใชจ้า่ยงบประมาณ    
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์บางตวัยงัไมม่กีารพฒันาทีด่ขี ึน้ 

2. การด าเนินการเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน AACSB ยงัด าเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมาย จงึยงัไม่ถอืว่า
เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีและเผยแพรใ่หห้น่วยงานอื่นได้   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรด าเนินการน าตวับ่งชีท้ีย่งัไม่มพีฒันาการ มาก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงพฒันาเพื่อใหม้ี

ผลทีด่ขี ึน้ในปีถดัไป 

2. ควรด าเนินการเพื่อเขา้สู่มาตรฐาน AACSB ให้บรรลุตามเป้าหมาย และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่น
รบัทราบ 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ
ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรมตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.12 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ตวับ่งชี้ด ้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจยั
น าเขา้ 3.53 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.37 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50  และปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.80  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี    
มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื 4.50 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
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องค ์ประกอบที่ 6 การท านุบ าร ุงศิลปวฒันธรรม  คณะมผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี            
มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้านกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี 
มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรมตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.24 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปัจจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลี่ย 3.53 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ด้านผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชีด้้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.22 รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.53  

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.24 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปัจจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลีย่ 3.53 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
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 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.43 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และตวับ่งชีด้้านผลผลติ 
มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้้านกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00 
 มมุมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.40 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ดา้นปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.80  
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐาน
อ้างอิงของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.24 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปัจจยั
น าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.53 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.78 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ ค่าเฉลีย่ 2.80 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ - 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเม ินอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 2.92 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านปัจจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลี่ย 2.80 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.40 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

2. ดา้นการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้
พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปัจจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
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3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการ
เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ข้อเสนอแนะในการจดัท า SAR 
1. แบบประเมินการให้บริการวิชาการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของ

ผูร้บับรกิารแลว้ ควรมกีารประเมนิถงึประโยชน์ และผลกระทบของการใหบ้รกิารวชิาการดว้ย 
2. หลกัฐานประกอบในบางตัวบ่งชี้ยงัไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน  ควรมกีารบ่งชี้

หลกัฐานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานเพื่อใหง้า่ยกบัการตรวจประเมนิ  
3. หลกัฐานการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการน าขอ้เสนอแนะกบัการน าผลไปปรบัปรุง

การด าเนินงานในปีถดัไปยงัไมช่ดัเจน 
4. การประเมนิ ความพงึพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมนิคุณภาพการให้บรกิาร และ

การประเมนิผลการสนับสนุนด้านงานวจิยั ควรระบุรายละเอียดในแบบประเมนิให้ชดัเจน และครอบคลุม
หวัขอ้ทีจ่ะประเมนิทุกเรือ่ง  
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรเตรยีมความพร้อมในการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายในตามเกณฑ์ใหม่   

ตามที่ สกอ.ก าหนด ในระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ 
2. ควรจดัหาสถานที่และทรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอน เพิ่มเติมให้สอดคล้องกบั

จ านวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ เช่น หอ้งส าหรบัการใหค้ าปรกึษานกัศกึษา ระบบอนิเทอรเ์น็ต  เป็นตน้ 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มดีงันี้  
 
1. คณะเริม่มกีารใชร้ะบบการตดิตามประเมนิผลคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ระหว่างกระบวนการ

โดยตดิตามประเมนินกัศกึษารายบุคคลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศกึษา เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพอยา่ง
ยัง่ยนื 

2. มกีารจดัท า Rubric เพื่อวดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษาที่สะทอ้นถงึความรูค้วามสามารถ
ของนักศกึษาเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างด ีและสามารถเป็นต้นแบบให้กบัหน่วยงานอื่นที่รบัผดิชอบด้าน
การเรยีนการสอนได ้  
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