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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม  มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 4

หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททัง้หมด มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิ้น 499 คน ตลอดจนมผีู้ส าเรจ็
การศกึษาในปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 170 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 32.5 คน (ไม่นับ
รวมลูกจ้างชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั  
จ านวน 21 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 11.5 คน 

ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่างๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 

บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (4.42) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี
มาก จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม (4.67) และองค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.67) และองค์ประกอบที่ 8 
การเงนิและงบประมาณ (5.00) ส่วนองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.89) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสติ
นักศกึษา (4.50) องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (4.50) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ (4.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม  รอบการ

ประเมนิปี 2555 มรีายนามต่อไปนี้  
 

1. รศ.ดร.กุลชล ี พวงเพช็ร ์ ประธานคณะกรรมการ 
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

2. รศ.จรนิทร ์ เจรญิศรวีฒันกุล กรรมการ 
 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. ผศ.รตัยา  โตควณชิย ์ กรรมการ 
 คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4. ดร.ทวศีกัดิ ์ กฤษเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

5. คุณรชันี  รตันพไิชย ผูช้่วยเลขานุการ 
 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

6. 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) เป็นหน่วยงานทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ ท า
หน้าที่ในการจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยมุ่งเน้นกระบวนวชิาที่มกีารบูรณาการระหว่าง
ศาสตรซ์ึง่เป็นจุดแขง็ของมหาวทิยาลยั คอื วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละงานวศิวกรรม  และศาสตรท์างดา้น
การบรหิารจดัการสมยัใหมอ่ยา่งจรงิจงั ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นแนวทางใหม่ทีย่งัไม่มกีารจดัการเรยีนการสอน
อยา่งแพรห่ลาย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมครัง้ที่ 95 วนัที ่12 มกราคม 2550 อนุมตัิ
ใหเ้ปลีย่นชื่อต าแหน่ง “ผูอ้ านวยการ” เป็น “คณบด”ี และ “ส านักงานผูอ้ านวยการ” เป็น “ส านักงานคณบด”ี 
นบัตัง้แต่นัน้มา บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จงึมสีถานภาพเป็น “คณะ” ทีส่มบรูณ์  

การเติบโตของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ขยายตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ขยายการบริการการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ ณ ศูนยบ์รกิารการจดัการศกึษาในเมอืง ถนนสาทรอกีแห่งหนึ่ง จงึท าใหบ้ณัฑติวทิยาลยัการ
จดัการและนวตักรรมขยายตวัขึน้ถงึ 2 เท่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา   
 
1.2 วิสยัทศัน์ ปณิธาน และพนัธกิจ 

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

เน้นให้มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรองและความรู้ทาง
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง นวตักรรมและการคา้ระหว่างประเทศเพื่อเป็นฐานส าคญัของมติอิื่นๆ 
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2. มิติด้านนวตักรรม  (Innovative Dimension) 
มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้ความสามารถในการปฏบิตั ิความสามารถในการน าเสนอทางเลอืก

ใหมแ่ก่ผูบ้รโิภคและสงัคม และความคดิสร้างสรรคใ์นการแปลงโอกาสไปสู่แนวความคดิใหม่และท าใหส้ิง่นัน้ 
สามารถทีจ่ะปฏบิตัใินเชงิสงัคมและพาณชิยไ์ดจ้รงิโดยมแีนวคดิ 9 ชนิดคอื แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่

รู ้(Inquiring) รอบรูข้่าวสาร (Information) เจา้ความคดิ (Ingenuity) รเิริม่สรา้งสรรค ์(Initiative) ปฏสิมัพนัธ ์
(Interaction) มสี่วนรว่ม (Involvement) กระตุน้ส่งเสรมิ (Instigate) และบรูณาการ (Integration) 
3. มิติด้านภาวะผูน้ า (Leadership Dimension) 

ผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ (Visionary Leader) คอืผูท้ีส่ามารถสรา้งนวตักรรมทางองคก์ร (Organizational) 
และน าไปปฏบิตัิได้จรงิ คอื นักปฏวิตัิทางองค์กร (organizational revolutionist (ที่กล้าตดัสนิใจอย่างมี
หลกัการ และมอีงคป์ระกอบทัง้ 9 ของกระบวนการทางนวตักรรม 
4. มิติของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Dimension) 

เป็นผูม้แีนวคดิทางดา้นธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์มวีสิยัทศัน์ทีก่้าวไกล มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทถ้งึ
กรอบความคดิของนวตักรรมซึง่นบัว่าเป็นสูตรส าเรจ็ทีน่ ามาซึง่ศกัยภาพในการแข่งขนัทีไ่ดเ้ปรยีบและยัง่ยนื 
เป็นผูน้ าทางดา้นการเปลีย่นแปลง Change Agent และผูป้ระกอบการทางนวตักรรม (Innopreneur) 
 
อตัลกัษณ์ด้านการท างานของคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จะร่วมกนัคดิและท างาน
สรา้งสรรคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Relevance) อย่างมอือาชพี โดยยดึค่านิยมองคก์รเป็นหลกัปฏบิตัเิพื่อ
มุง่ไปสู่ความเป็นเลศิในสิง่ทีท่ า (Excellence) ตามวสิยัทศัน์ของการเป็น “ผูน้ าทีม่นีวตักรรม มมีโนธรรม และ
โลกยอมรบั” 
 
เอกลกัษณ์ : 

เป็นคณะทีเ่น้นการสรา้งสมรรถนะดา้นการจดัการเฉพาะทางทีบู่รณาการระหว่างศาสตรท์างดา้นการ
บรหิารจดัการ กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลยั ในการพัฒนา ความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ ทศันคติ (Attitude) ด้านการจดัการที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
พนัธกิจ  

To craft innovative leaders and professional managers by providing advanced knowledge 
through research and education 
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1.3 โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา 
 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาของคณะ เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี พ.ศ. 2541  ก าหนดให้อธกิารบดมีอบอ านาจการบรหิารจดัการให้กบัคณบด ีและให้
คณบดเีสนอต่ออธกิารบดเีพื่อจดัตัง้คณะกรรมการประจ าคณะขึน้ เพื่อท าหน้าที่บรหิารและก ากบัดูแลการ
บรหิารงานของคณบด ีโดยก าหนดให้คณบดมีหีน้าที่รายงานผลการด าเนินงานของคณะต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และทุกปีคณบดจีะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่ออธกิารบด ีและจดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อมหาวทิยาลยั  

การบรหิารงานของคณะ คณบดีได้แต่งตัง้รองคณบดฝี่ายวชิาการเพื่อช่วยรบัผดิชอบในเรื่องงาน
วชิาการและงานพฒันานักศึกษา  รองคณบดฝี่ายบรหิารเพื่อช่วยงานบรหิาร และรองคณบดฝี่ายกิจการ
พเิศษดูแลงานประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมของคณะและนักศกึษา มกีารจดัวางต าแหน่งของพนักงานสาย
สนบัสนุนเพื่อท าหน้าทีใ่นการสนบัสนุนงานดา้นการจดัการศกึษาและงานอื่นๆ มกีารพจิารณาและกลัน่กรอง
ทีส่อดคลอ้งกบัแผนการจดัอตัราก าลงั และแผนพฒันาคณะ  

 
 

คณบดี 

เลขานุการคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

มจธ. 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดี 

ส านักงานคณบดี 

ประธานหลกัสตูร/
ประธานสาขาวิชา 

กลุ่มสนับสนุนบริหาร กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ในวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์าร
ประเมนิให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

 
 องคป์ระกอบที ่1, 2, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.กุลชล ีพวงเพช็ร ์

องคป์ระกอบที ่3, 6, 7  ผูร้บัผดิชอบ รศ.จรนิทร ์เจรญิศรวีฒันกุล 
องคป์ระกอบที ่4, 5, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.รตัยา โตควณชิย ์

 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทึกขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่างๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยืน่เอกสารเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั นับ
จากวนัประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง
ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 7 ช้อ 4.00

14.00

21.00

1.00

21.00

ตวับง่ช้ี 2.4 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.7 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ 4.00

0.00

0.00

19.25

170.00

92.00

21.00

ตวับง่ช้ี 3.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 4.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 5 ข้อ 4.00

11031780.00

21.00

5.50

21.00

6.00

21.00

1.25

21.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 8 5.00 5.00

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 9 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 10 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 11 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 4.00

4.42

18/19

5 ข้อ (1-5)

6 ข้อ (2,3,4,5,6,7)

5 ข้อ (1-5)

7 ข้อ (1-7)

5 ข้อ (1-5)

7 ข้อ (1-7)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (1-5)

5 ข้อ (1,3,4,5,6)

4 ข้อ (1,2,3,4)

6 ข้อ (1-6)

8 ข้อ (1-8)

5 ข้อ (1-5)

4 ข้อ (1-4)

5 ข้อ (1-5)

7 ข้อ (1-7)

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 2 > 3.51 0.00 4.01

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 1

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม

8 ข้อ (1-8)

7 ข้อ (1-7)

6 ข้อ (1-6)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 3

ตวับง่ช้ี 4.3 > 180,000

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 4

525322.86 5.00

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 5

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

> 60 

2.2711.32> 1

5.95

ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตวับง่ช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

3.974.76

66.66

ผลการด าเนินงาน

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

> 30

5.0028.57

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 7

ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 6

> 4

> 4

รวมคะแนนการประเมิน

> 4 26.19 5.00

> 3.51ตวับง่ช้ี สมศ.ท่ี 14 4.38 3.65

2.98
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.49 4.00 3.48 3.89 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 4.50 4.33 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
4.66 4.53 4.17 4.42 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม

I รวม OP

องคป์ระกอบ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.43 3.43 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.66 4.56 4.53 4.57 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 4.33 4.40 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
4.66 4.53 4.17 4.42 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.50 4.06 4.30 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.50 4.50 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
4.49 4.50 4.16 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
4.66 4.53 4.17 4.42 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

 
ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 4.49 4.00 3.65 4.10 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
4.49 4.44 3.65 4.39 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 3.43 3.88 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 4.33 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
5.00 4.63 4.23 4.43 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
4.66 4.53 4.17 4.42 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็  

 มกีระบวนการพฒันาแผนโดยเน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากร 
  

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 เสนอเอกสารทีเ่ป็นหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานใหช้ดัเจน 
   
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จดุแขง็  
อาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกมจี านวนเกนิเกณฑม์าตรฐาน 

  
จดุท่ีควรพฒันา 
การส่งเสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการในระดบัทีส่งูขึน้ตามล าดบั 

  
ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มสิ่งจูงใจในการท าผลงานวิชาการ รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการท าผลงาน

วชิาการ 
2. การด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานควรด าเนินการใหค้รบวงจรตามกระบวนการ PDCA 

  
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จดุแขง็  
1. มรีะบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ได้ส่งเสรมิกิจกรรม

นกัศกึษาและศษิยเ์ก่าอยา่งหลากหลาย  
2. มกีารสรา้งระบบเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนัทีเ่ขม้แขง็ 

  
จดุท่ีควรพฒันา 
ควรน าผลการประเมนิกจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรม 

  
ข้อเสนอแนะ 
ในการจดัโครงการบางโครงการที่ด าเนินการโดยนักศกึษาควรระบุประเภทกจิกรรม (การปลูกป่า) 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มจ าแนกตามกลุ่ม (เช่น อาจารย ์เจา้หน้าที ่ศษิยเ์ก่า นกัศกึษา) ใหช้ดัเจน 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
จดุแขง็  
1. เงนิสนับสนุนงานวจิยัจากภายในและภายนอกคณะส าหรบัอาจารยแ์ละนักวจิยั มปีรมิาณสูงมาก 

(5 แสนกว่าบาท ต่อ 1 คน) 
2. ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาสรา้งผลงานวจิยัเพื่อตพีิมพใ์นวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิโดยการมอบ

ทุนวจิยั 100,000 บาท ต่อคน 
  

จดุท่ีควรพฒันา 
ทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษาไม่มบีทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ(งานวจิยัส่วนใหญ่

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ) 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา น าผลวิจยัจดัท าเป็นบทความทาง

วชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละระดบันานาชาตมิากขึน้ 
2. ส่งเสรมิใหค้ณาจารยผ์ลติผลงานดา้นต ารา 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จดุแขง็  
1. คณาจารยไ์ดม้สี่วนร่วมในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมแก่หน่วยงานภายนอกมากมายทัง้ในดา้น

วชิาการและวชิาชพี 
2. มกีารบูรณาการความรูจ้ากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี กบัการจดัการการเรยีนการสอนและ

งานวจิยัอยา่งชดัเจนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  

จดุท่ีควรพฒันา 
คณะมกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบูรณาการ แต่การน าเสนอรายงานและหลกัฐานควร

เขยีนใหเ้ป็นรปูธรรมชดัเจนยิง่ขึน้ในทุกโครงการ 
  
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 

จดุแขง็  
1. มรีะบบกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทีบุ่คลากรของคณะ ศษิย์เก่า และนักศกึษามสี่วน

รว่ม 
2. มกีารบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรยีน -การสอน และกิจกรรม

นกัศกึษา ตลอดจนมกีารประเมนิผลความส าเรจ็ แลว้น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุ 
  
 



 

 
14 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ควรมกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพ ดา้นศลิปะและวฒันธรรม จนมผีลงานเป็นทีย่อมรบัใน

ระดบัชาต ิ
 จดุท่ีควรพฒันา 

ควรท าประเมนิผลความส าเรจ็ใหค้รบถว้นทุกกจิกรรม 
  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 จดุแขง็  

1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานเป็นประจ า ตลอดจนบรหิาร
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

2. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิาน 
3. มกีารประเมนิความเสีย่ง จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสี่ยงสงู ประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามแผน และน าผลประเมนิไปปรบัแผนความเสีย่งในรอบปีต่อไป 
  
 จดุท่ีควรพฒันา 

คณะกรรมการประจ าคณะควรมกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวล้่วงหน้า 
  

ข้อเสนอแนะ  
การบรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาลควรอา้งหลกัฐานใหค้รบทุกองคป์ระกอบ 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จดุแขง็  
 มกีารด าเนินงานระบบการเงนิและงบประมาณตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

จดุแขง็  
 มรีะบบกลไกการประกนัคุณภาพทีด่เียีย่ม ครบถว้นตามเกณฑ ์สกอ. และ สมศ. 
  

ข้อเสนอแนะ 
การเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะควรจดัท าคู่มอืในการถ่ายทอดและ

เผยแพรก่ระบวนการและวธิกีารจดัท าแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามอยา่งกวา้งขวาง 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของบัณฑติวิทยาลยัการจดัการและ
นวัตกรรม ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.42 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.66 
รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.53 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.17 ทัง้นี้ เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

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

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.49 รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.48  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.50 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.33 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการและตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.67 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวั
บ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.50 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 โดยมตีวับ่งชี้ดา้น
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่  5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้น
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและ
นวตักรรม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.66 รองลงมาคอื 
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.53 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.17 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.43 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.66 รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.56 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.53  

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.50 และ 
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.33 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและ
นวตักรรม มมุมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.66 รองลงมาคอื 
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.53 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.17 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.30 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.06  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.50 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.50 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.49 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.16  
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการ
และนวตักรรม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.66 
รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.53 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.17 ทัง้นี้ เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.49 
รองลงมาคอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.44 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.65 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ - 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.49 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.65 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.63 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.88 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
3.43  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.33 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.67 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.50  
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จดุแขง็  
1. มรีะบบและกลไกการด าเนินงานตามกระบวนการประกนัคุณภาพชดัเจน 
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ กระตือรอืร้นที่จะเรยีนรู้และรบัการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้เห็น

ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3. มผีูน้ าทีม่ศีกัยภาพและเขม้แขง็ ท าใหก้ารบรหิารงานของคณะสามารถสรา้งการท างานเป็นทมีได้

ด ีมคีวามสามคัคแีละรว่มมอืกนัท างานตามหน้าทีแ่ละนอกเหนือหน้าทีเ่ป็นอยา่งด ีมคีวามขดัแยง้น้อย  
4. คณาจารยม์คีวามรูส้กึดต่ีอการดูแลเอาใจใส่ของผูบ้รหิารทัง้ระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มคีวาม

พงึพอใจต่อระบบ PBBS ทีผู่บ้รหิารน ามาใชใ้นการพจิารณาผลการปฏบิตังิาน 
5. ผู้บรหิารให้โอกาสบุคลากรพฒันาตนเอง โดยการส่งไปอบรมและเพิม่พูนความรู้ต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง 
  

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ปรับปรุงเรื่องสถานที่ เช่น ป้ายของคณะ และสถานที่จอดรถ เพื่อให้อาจารย์พิเศษหรือ

บุคคลภายนอกมาตดิต่อไดง้า่ย 
2. คณะก าลงัจะปรบัเปลีย่นใหม้คีวามเป็นระดบันานาชาตมิากขึน้ ดงันัน้ จงึควรเพิม่อตัราพนักงาน

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ เพื่อรองรบัการเตบิโตของคณะ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

จดัหาเอกสาร ต ารา หนงัสอื ใหเ้พยีงพอแก่นกัศกึษา 
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