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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 

ในรอบการประเมนิปี 2553 บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น          
5 หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท และ มจีํานวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 428 คน แบ่งเป็นนักศกึษา
ระดบัปรญิญาโท จํานวน 424 คน ระดบัปรญิญาเอก ซึง่เป็นหลกัสูตรส่วนกลางของมหาวทิยาลยั จํานวน    
4 คน ตลอดจนมผีูส้าํเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาโท ในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 289 คน นอกจากน้ี
คณะมบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 16.5 คน (ไม่นับรวมลูกจ้างชัว่คราว) โดยจําแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิ
แบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนกัวจิยั จาํนวน 11.5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 5 คน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน     
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง หลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในว่าด้วยการรายงานผล  
การประกนัคุณภาพการศกึษา ทีก่ําหนดใหต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นตน้ไป สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ต้องจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศกึษา (สกอ.) ภายใน 120 วนันับจากวนัสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ทัง้น้ีเพื่อให้ มจธ. สามารถดําเนินการจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อ สกอ. ได้ทนัตาม
กําหนดเวลา มจธ. จงึไดก้ําหนดการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ โดยคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ในวนัที ่26 กรกฎาคม 2554  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะมวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมนิการ
ดําเนินงานของคณะวชิา โดยวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที ่มจธ. กาํหนด เพื่อใหค้ณะวชิาไดร้บัทราบจุดแขง็ 
จุดทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาคณะวชิา 

สาํหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การดําเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม    
อยูใ่นระดบัดี (4.14) โดยจาํแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัดี
มาก จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (5.00) 
องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (4.67) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00) องค์ประกอบที่ 8 
การเงนิและงบประมาณ (5.00) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) สาํหรบั
องค์ประกอบที่คณะมผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัดี จาํนวน 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ (4.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
(4.33) สําหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการดําเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จํานวน 2 องค์ประกอบ
องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.29) องคป์ระกอบที ่6 การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม (3.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณ ะ ผู ้ป ร ะ เ ม นิ ค ุณภ าพก า ร ศ ึก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ด บั คณ ะ  ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ ม นิ ป ี 2553           

บณัฑติวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  ผศ.ดร.ศศธิร สวุรรณเทพ ประธานกรรมการ 
2.  ดร.สทุธศร ี วงศส์มาน กรรมการภายนอก 
3.  อาจารยส์จุนิต ์ ธงถาวรสวุรรณ กรรมการ 
4.  ดร.พชิญ ์ สธุวีรรณา กรรมการ 
5.  นางสาวกนกรตัน์ นาคหฤทยั กรรมการ 
6.  นายสดุเขต แจง้กระจา่ง กรรมการ 
7.  นางสาววนัทนา ภาคถนิ เลขานุการ 
8.  นางรตันาภรณ์ แวเจะ ผูช้ว่ยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทนํา 

1. ช่ือหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 ช่ือหน่วยงาน บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ทีอ่ยู ่อาคารเรยีนรวม 5 ชัน้ 8-9 126 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุ10140 
โทรศพัท ์02-470 9799 โทรสาร 02-470 9798 เวบ็ไซต ์www.kmutt.ac.th/gmi 
1.2 ประวติัความเป็นมา 

บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2545 โดยมชีื่อเรยีกภาษาองักฤษ   
ว่า Graduate School of Management and Innovation (GMI) เป็นหน่วยงานทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ     
ทําหน้าที่ในการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนวิชาที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตรซ์ึง่เป็นจุดแขง็ของมหาวทิยาลยั คอื วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละงานวศิวกรรม และศาสตร์
ทางดา้นการบรหิารจดัการสมยัใหมอ่ยา่งจรงิจงั ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นแนวทางใหมท่ีย่งัไมม่กีารจดัการเรยีน
การสอนอยา่งแพรห่ลาย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมครัง้ที ่95  วนัที ่12 มกราคม 2550 อนุมตัิ
ใหเ้ปลีย่นชื่อตําแหน่ง “ผูอ้ํานวยการ” เป็น “คณบด”ี และ “สํานักงานผูอ้ํานวยการ” เป็น “สาํนักงานคณบด”ี 
นบัตัง้แต่นัน้มา บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จงึมสีถานภาพเป็น “คณะ” ทีส่มบรูณ์  

การเติบโตของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ขยายตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ขยายการบริการการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการสําหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ ณ ศูนยบ์รกิารการจดัการศกึษาในเมอืง ถนนสาทรอกีแหง่หน่ึง จงึทาํใหบ้ณัฑติวทิยาลยัการ
จดัการและนวตักรรมขยายตวัขึน้ถงึ 2 เทา่ในชว่งระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา   

2. วิสยัทศัน์ ปณิธาน และพนัธกิจ 
บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มุ่งหวงัที่จะเป็นองค์กรที่ได้รบัการยอมรบัและบรรลุ

ความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ ปณธิานและพนัธกจิทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวด้งัน้ี 
  
วิสยัทศัน์   “ผูนํ้าท่ีมีนวตักรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรบั” 
  Global recognition, Moral integrity, Innovative leader  
ค่านิยมองคก์ร 
1. การคดิแบบรว่มมอื (Collaboration) 

มองภาพรวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุผล เปิดใจกว้าง การคิดและทําแบบ 
“ประสานพลงั” (Synergy) เพือ่นําไปสูผ่ลสมัฤทธิ ์แบบ “ชนะ/ชนะ” (Win-Win) 
2. นวตักรรม (Innovation) 

มคีวามคดิสร้างสรรค์ และสามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ไปสู่ผลสมัฤทธิท์างสงัคมหรอืเชิง
พาณชิยไ์ด ้
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3.  ภาวะผูนํ้า (Leadership) 
 มวีสิยัทศัน์  มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีุณธรรมจรยิธรรม และเป็นตวัอยา่งทีด่ ี 
4. การคดิและทาํอยา่งผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) 
 มคีวามรูท้กัษะการบรหิารจดัการหลายมติ ิมคีวามรอบคอบ กลา้ตดัสนิใจ ฉลาดใชเ้ทคโนโลย ี
อตัลกัษณ์ด้านการผลิตบณัฑิต 
 ผลิตบัณฑิตด้านการจดัการให้เป็น “ผู้นําที่มีนวตักรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรบั” โดยการ
เสริมสร้างคุณสมบัติ  4 ด้านอันประกอบด้วย การมีแนวคิดแบบร่วมมือ (Collaboration) รู้จ ักการทํา
นวัตกรรม  ( Innovation) มีภาวะผู้ นํ า  (Leadership)  ตลอดจนการคิดและทําอย่างผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
อตัลกัษณ์ด้านการทาํงานของคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี 
 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จะร่วมกนัคดิและทํางาน
สรา้งสรรคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Relevance) อย่างมอือาชพี โดยยดึค่านิยมองคก์รเป็นหลกัปฏบิตัเิพื่อ
มุง่ไปสูค่วามเป็นเลศิในสิง่ทีท่าํ (Excellence) ตามวสิยัทศัน์ของการเป็น “ผูนํ้าทีม่นีวตักรรม มมีโนธรรม และ
โลกยอมรบั” 
เอกลกัษณ์ : 
 เป็นคณะทีเ่น้นการสรา้งสมรรถนะดา้นการจดัการเฉพาะทาง ทีบ่รูณาการระหวา่งศาสตรท์างดา้น
การบรหิารจดัการ กบั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่เป็นจุดแขง็ของมหาวทิยาลยั ในการพฒันา ความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ ทศันคต ิ(Attitude) ดา้นการจดัการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 
พนัธกิจ  

1. จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการบริหารจัดการให้กับวิศวกร 
นกัวทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ีและนกับรหิารจดัการองคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. ทํางานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบรหิารจดัการที่เหมาะสมกบัความต้องการของ
ประเทศ 

3. ก่อให้เกิดบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยแีละทางด้านการบรหิารจดัการขึ้นใน
มหาวทิยาลยั 

4. เป็นศูนย์กลางในการให้คําปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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จากพนัธกจิขา้งต้น บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม จงึเป็นคณะทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนเฉพาะทางดา้นการจดัการใหก้บัวศิวกร นกัวทิยาศาสตร ์นกัเทคโนโลย ีและนกับรหิารจดัการองคก์รทัง้
ภาครฐัและเอกชน โดยมคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่คีุณค่า 4 มติติามปรชัญา ดว้ยวธิกีารจดัการเรยีน
การสอนที่เน้นประสบการณ์จรงิ จากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผูป้ระกอบการที่รูจ้รงิในวงการธุรกจิ เพื่อให้
นกัศกึษาไดป้ระยุกตค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติการทาํงานไดจ้รงิ โดยความสามารถหลกั
ขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเชีย่วชาญในศาสตรท์ัง้ 3 ดา้นทีค่ณาจารยข์อง GMI มคีวามเชีย่วชาญเป็นอยา่งดทีี่
จะถ่ายทอดใหก้บัมหาบณัฑติสามารถนําไปใชป้ระกอบอาชพีได ้ดงัน้ี 

1) Business Core (Accounting, Finance, Economics Marketing) 
2) Management Core (Organization, Leadership and Change, Strategic and Project 

Management, Technology and Engineering Management) 
3) Management Science Core (Logistics, Industrial Engineering)  
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 

4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดแผนการประเมิน           

บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม ในวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัน้ี 
1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต

วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม 

ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน และกําหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ศศธิร    สวุรรณเทพ 
      อาจารยส์จุนิต ์    ธงถารรสวุรรณ 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ดร.พชิญ ์    สธุวีรรณา 
      นางรตันาภรณ์    แวเจะ 

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ดร.สทุธศร ี    วงศส์มาน 
      นางสาวกนกรตัน์  นาคหฤทยั 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ นายสดุเขต    แจง้กระจา่ง 
      นางสาววนัทนา    ภาคถนิ 
 

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายใหค้ณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในกลับไปศึกษารายงานการประเมินตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจาํปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เชน่ จาํนวนบุคลากร จาํนวนนกัศกึษา จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษา จาํนวน
หลกัสตูร เป็นตน้ โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยั ได้แจ้งใหบ้ณัฑติวทิยาลยัการจดัการและ
นวตักรรมดาํเนินการตรวจสอบ ทกัทว้ง และยืน่เอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิ ภายใน 7 วนั หลงัจากการประเมนิ
ก่อนทีค่ณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจะเสนอรายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่อธกิารบดี
เป็นลาํดบัถดัไป  
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับง่ช้ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 

  

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8.00 1,2,3,4,5,6,7 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 3.00 2 1.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 60.00 
14.00 

66.67 5.00 
21.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 30.00 
0.00 

0.00 0.00 
21.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7.00 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 6.00 1,2,3,4,7 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 7.00 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4.00 1,2,3,4 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7.00 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 6.00 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 7.00 1,2,4,5,6,7 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5.00 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 >180,000 
    11,400,000.00  

       542,857.14  5.00 
              21.00  

ตวับ่งช้ี 5.1 5.00 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 5.00 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 4.00 1,2,3 3.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 7.00 2,3,4,5,6 3.00 

ตวับ่งช้ี 7.2 5.00 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 6.00 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7.00 1,2,3,4,5,6,7 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 9.00 1,2,3,4,5,6,7,8,9 5.00 

รวมคะแนนการประเมิน     4.14 
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5.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
I P O 

 
รวม  

 

 0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
 1.51-2.50 การดาํงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

 3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
 4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

   องคป์ระกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบที่ 2 2.50 3.50 4.00 3.29 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบที่ 4 5.00 4.50 - 4.67 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบที่ 6 - 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบที่ 7 - 4.33 - 4.33 การดาํเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ของทุกองคป์ระกอบ 3.33 4.29 4.00 4.14 การดาํเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
I P O รวม  

0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
1.51-2.50 การดาํงานตอ้งปรบัปรงุ 
2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.00 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี   

มาตรฐานที่ 2             
     มาตรฐานที่ 2 ก - 4.50 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี   

     มาตรฐานที่ 2 ข 3.33 4.00 - 3.83 การดาํเนินงานระดบัดี   

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ของทุกมาตรฐาน 3.33 4.29 4.00 4.14 การดาํเนินงานระดบัดี   

ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหต ุ

I P O รวม  

 0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
 1.51-2.50 การดาํงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

 3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
 4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

 

ด้านนักศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.67 4.00 4.57 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

ด้านกระบวนการภายใน - 3.75 - 3.75 การดาํเนินงานระดบัดี   

ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.50 5.00 - 3.75 การดาํเนินงานระดบัดี   

เฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ของทุกมมุมอง 3.33 4.29 4.00 4.14 การดาํเนินงานระดบัดี   

ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
I P O รวม  

 0.00-1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ดว่น 
 1.51-2.50 การดาํงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

 3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี
 4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการ     
จดัการศึกษา   

  
 

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   

   (2) ด้านวิชาการ 2.50 3.00 - 2.80 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.40 - 4.40 การดาํเนินงานระดบัดี   

   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.50 4.00 - 3.73 การดาํเนินงานระดบัดี   

2. มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.00 4.75 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 - 4.67 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   (4) ด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้   

   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 4.63 4.00 4.60 การดาํเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 3.33 4.29 4.00 4.14 การดาํเนินงานระดบัดี   

ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี   
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ 
 จดุแขง็  

1. การมสีว่นรว่มของประชาคมในการจดัทาํแผนกลยทุธข์องคณะ 
2. เป็นคณะขนาดเลก็ทาํใหก้ารสือ่สารภายใน การถ่ายทอดประเดน็ต่าง ๆ ทาํไดด้มีปีระสทิธภิาพ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาเชื่อมโยงกบัการวางแผนดาํเนินงานในอนาคตทีเ่น้นเป็นรปูธรรม 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จดุแขง็ 

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
และมหีน่วยงานเอกชนรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิ (ตวับ่งชีท้ี ่2.7.6) 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ส่งเสรมิการใชร้ะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา เพื่อเพิม่จํานวนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธ์กบัภาคเอกชน ภาครฐั หรอื
หน่วยงานวชิาชพี (ตวับ่งชีท้ี ่2.7.6) 

 จดุท่ีควรพฒันา  
1. เพิม่จาํนวนอาจารยป์ระจาํใหต้ําแหน่งวชิาการ (ตวับ่งชีท้ี ่2.3) 
2. ควรพจิารณาการดําเนินงานวจิยัหรอืกระบวนการจดัการความรู ้เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน (ตวั

บ่งชี ้2.6.5) 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ในตวับ่งชีท้ี ่2.6.7 ขอแนะนําใหใ้ช ้มคอ. 7 (สาํหรบัหลกัสตูรทีเ่ริม่ใช ้TQF แลว้) เป็นเอกสารอา้งองิ
ในเรื่องการพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

2. ในตวับ่งชี้ที่ 2.7.2 มผีลการสํารวจคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ ตามความต้องการของผูใ้ช้
บณัฑติ และพบวา่มกีารนําผลสาํรวจมาใชป้รบัปรุงการดาํเนินงานทัง้ 4 ดา้น (ดา้นที ่1 การปรบัปรุง
หลกัสตูร, ดา้นที ่2 การจดัการเรยีนการสอน, ดา้นที ่3 การวดัผลการศกึษา, ดา้นที ่4 สมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ) จากการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนพบว่า ในดา้นที ่3 และ 4 มกีาร
นําผลสาํรวจมาใชป้ระกอบการพจิารณา แต่ไมไ่ดบ้นัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน จงึขอเสนอเป็นขอ้เสนอแนะ
ใหม้กีารเกบ็หลกัฐานเพือ่ประกอบการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 จดุแขง็  

1. มรีะบบและกลไกในการใหบ้รกิารขา่วสารและสือ่ประชาสมัพนัธห์ลากหลายชอ่งทาง เชน่ Website  
 e-mail Facebook โดยเฉพาะ Logistic Corner ทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมากและเป็นทีย่อมรบั 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรพฒันาใหม้กีารสือ่สาร 2 ชอ่งทาง (Interactive) มากขึน้ 
2. ส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษาดา้นบําเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้ง

คุณธรรมจรยิธรรม และจติอาสา 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. แผนการจดักิจกรรมนักศึกษา ควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดที่ควรพฒันาและปญัหา ควรระบุ
เป้าหมายผลผลติ ผูร้บัผดิชอบ และงบประมาณแต่ละโครงการใหช้ดัเจน 

2. ควรมกีารประเมนิผลการดําเนินงานที่เชื่อมโยงตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนฯ และมกีาร
จดัทาํรายงานการประเมนิผลแต่ละปี 

3. ควรพฒันาฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่าใหเ้ป็นปจัจุบนั และระบุถงึสถานทีท่าํงาน อาชพีของศษิยเ์ก่า เพื่อทีจ่ะ
ใชเ้ครอืขา่ยศษิยเ์ก่าใหเ้ป็นประโยชน์ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพฒันากจิกรรมเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพดา้นวชิาการของนักศกึษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ 

เช่น จดั Public Forum โดยกําหนดประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร และทําแผนจดักจิกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง กจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงบรูณาการกบัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

2. ควรประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการทัง้ในเชิงบริหารจดัการโครงการ และความพึงพอใจ
ผูร้บับรกิาร 

3. ควรมกีารบรูณาการการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษากบั CSR 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 จดุแขง็  

1. มคีวามหลากหลายในสาขาวชิาทาํใหบุ้คลากรมศีกัยภาพทางดา้นการทาํวจิยั 
2. มงีบประมาณสนบัสนุนทัง้ภายในและภายนอก 
3. มกีารบูรณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

และนําเอางานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. กระบวนการใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณวจิยัแก่บุคลากรในคณะฯยงัไมช่ดัเจน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรบูรณาการการใหค้วามรูจ้รรยาบรรณการวจิยัในการประชุมสมัมนาคณะ หรอืการจดั Forum 
การใหค้วามรูโ้ดยเฉพาะ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  

1. มกีารบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยัเขา้กบัการบรกิารวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. มเีครอืขา่ยกบับรษิทัชัน้นําในระดบัประเทศและระดบัชาต ิ
3. มโีครงการบรกิารวชิาการทีเ่ปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดนํ้าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนไปประยุกต์ใชใ้น

ภาคอุตสาหกรรม 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 
 จดุแขง็  

1. มกีารบรูณาการการทาํนุบาํรงุศลิปะวฒันธรรมเขา้กบักจิกรรมนกัศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรม 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรมกีารจดักจิกรรมทํานุบํารุงฯใหห้ลากหลายและต่อเน่ือง โดยนําจุดแขง็ด้านบรหิารจดัการมา
บูรณาการเขา้กบั CSR และสถานประกอบการหรอืบุคคล/หน่วยงานที่มกีารดําเนินการด้าน
ศลิปวฒันธรรม หรอืวถิชีวิติความเป็นอยู ่ ชุมชน/ทอ้งถิน่/ปราชญช์าวบา้น 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ควรบรูณาการกจิกรรมดา้นทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 
2. ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรม

นกัศกึษา และการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมแีผนดา้นทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมโดยเฉพาะ แยกจากแผนพฒันานกัศกึษา 
2. ควรมกีารนําผลการประเมนิไปใชป้รบัปรุงการดําเนินงานดา้นกจิกรรมนักศกึษา และดา้นการเรยีน

การสอน และใชว้างแผนดาํเนินการในปีถดัไป 
3. ควรมกีลไกส่งเสริมเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมให้มผีลงานเป็นที่

ยอมรบัในระดบัชาต ิ
 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 จดุแขง็ 

1. คณะมคีวามสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการทีด่ตีามพนัธกจิขององคก์ร 
2. การทาํ KM ของคณะเป็นรปูธรรมมกีารดาํเนินการทีช่ดัเจน 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรออกแบบและจดัทาํฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ(MIS) ของคณะฯขึน้เอง 
2. การทาํ KM ของคณะเป็นรปูธรรมมกีารดาํเนินการทีช่ดัเจน กรณีคณะฯ ไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูเพื่อการ

บรหิารจดัการ ควรนําระบบ KM เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ MIS 
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จดุท่ีควรพฒันา 
1. คณะควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการของตนแองเพื่อเป็นแบบอย่างใหห้น่วยงาน

อื่น ๆ นําไปใช ้
2. การบรหิารความเสีย่งดา้นบุคลากรควรเพิม่จรรยาบรรณวชิาชพีแก่บุคลากร 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จดุแขง็ 

1. เน่ืองจาก GMI เป็นคณะทางการบรหิารจดัการ จงึสามารถทําแผนกลยุทธ์การเงนิและการบรหิาร/
วเิคราะหท์างการเงนิไดด้ ี
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

3. ขอใหด้าํเนินการสว่นน้ีอยา่งต่อเน่ือง และนําเครือ่งมอืทางการเงนิต่าง ๆ ทีค่ณะมคีวามเชีย่วชาญมา
ใชป้ระโยชน์ 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 จดุแขง็ 

1. ระบบกลไกการประเมนิภายในมคีวามเขม้แขง็ มสีว่นรว่มจากบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก 
2. นโยบายกรรมการคณะฯ มคีวามชดัเจน  และมกีารนําวาระเรื่องการประกนัคุณภาพเขา้ที่ประชุม

คณะฯทุกเดอืน 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของนักศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้
และมคีวามชดัเจนขึน้ เชน่ การกาํหนดตวัชีว้ดัตามอตัลกัษณ์ การประเมนิคุณภาพภายใน (ศษิยเ์ก่า 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ)  
จดุท่ีควรพฒันา 

1.  แผนพฒันาคุณภาพการประกนัคุณภาพภายในยงัไมเ่ชื่อมโยงกบัผลการประกนัคุณภาพภายใน ควร
ปรบันโยบายการประกนัคุณภาพใหม้คีวามเชื่อมโยงกนัระหว่าง สกอ. และสมศ. เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการขอรบัประเมนิจากภายนอก 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทําระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพภายในใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก เพือ่เป็นการเตรยีมรบัการประเมนิจากภายนอก 
2. ใหน้กัศกึษาเขา้มามสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพของคณะฯ ใหม้ากขึน้  
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยกรจดัการและ
นวตักรรม ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัพอดี 
ค่าเฉล่ีย 4.14 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ย 3.33 ทัง้น้ี 
เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้
เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.29 
เมื่อจาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ 3.50 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ 2.50 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.67 เมื่อจาํแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยันําเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 4.50  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี
คา่เฉลีย่ 3.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 
เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มี
คา่เฉลีย่ 5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและ
นวตักรรม ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 4.29 รองลงมา คอื 
ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ย 3.33 ทัง้น้ี เมื่อจาํแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจําแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จาํแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี

มาก มคีา่เฉลีย่ 4.50 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี

มาก มคี่าเฉลีย่ 3.83 เมื่อจาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 
รองลงมา คอื ดา้นปจัจยันําเขา้ มคีา่เฉลีย่ 3.33 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคีา่เฉลีย่ 5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและ
นวตักรรม มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.29 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ย 3.33 ทัง้น้ี เมื่อจาํแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.57 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.67 รองลงมา คอื          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.75 เมื่อจาํแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจาํแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนั 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.75 
เมื่อจาํแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคีา่เฉลีย่ 2.50 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของบณัฑติวทิยาลยัการจดัการ
และนวตักรรม ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ย 3.33 ทัง้น้ี 
เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่  

มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคีา่เฉลีย่ 2.50 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านกายภาพ  ไม่มผีลการประเมนิ เน่ืองจากเป็นผลการดาํเนินงานของทางมหาวทิยาลยั 
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2.  ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 2.80 เมื่อจําแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มี
คา่เฉลีย่ 2.50 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจาํแนกตามประเภทตวั
บ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4.  ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อจําแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อจาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่ 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.63 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณารายดา้น
ยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจําแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ ม ี
4.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อจําแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยันําเขา้มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มี
คา่เฉลีย่ 4.50 

3. ด้านการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 
เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบวา่ มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 ขอ้สรุปภาพรวมของรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ทีนํ่าเสนอในส่วนน้ีประกอบดว้ย จุดแขง็ 
แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะ ตามรายละเอยีดดงัต่อไป 

จดุแขง็ 
1. มนีโยบายทีช่ดัเจน 
2. บุคลากรมศีกัยภาพและมคีวามเชีย่วชาญตรงสาขา 
3. มกีารบรหิารจดัการทีเ่ขม้แขง็ ไดแ้ก่ การบรหิารงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ การใหบุ้คลากรมสีว่น

รว่มในดาํเนินงานของคณะ มชีอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย มรีะบบและกลไกทีส่ง่เสรมิการ
บรหิารจดัการในดา้นต่าง ๆ เชน่ การจดัการความรู ้การประกนัคุณภาพ เป็นตน้ 

4. การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีนํ่าการวจิยั บรกิารวชิาการมาประยกุตใ์ช ้ 
5. มเีครอืขา่ยกบัภาคธุรกจิภายนอกสามารถนําโจทยจ์ากภาคธุรกจิมาผนวกกบัการเรยีนการสอน 

 



20 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรผลติผลงานวจิยั และงานสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้ เพือ่นําไปสูก่ารขอกาํหนด

ตําแหน่งทางวชิาการมากขึน้ 
2. สง่เสรมิการใชร้ะบบและกลไกสนบัสนุนการประยกุตใ์ชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา เพือ่เพิม่จาํนวนการประยกุตใ์ชผ้ลงานจากวทิยานิพนธก์บัภาคเอกชน ภาครฐั หรอื
หน่วยงานวชิาชพี 

3. สง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษาดา้นบาํเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรม และจติอาสา 

4. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการประกนัคณุภาพของนกัศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้
และมคีวามชดัเจนขึน้ เชน่ การกาํหนดตวัชีว้ดัตามอตัลกัษณ์ การประเมนิคุณภาพภายใน (ศษิยเ์ก่า 
ผูใ้ชบ้ณัฑติ)  

5. การทาํ KM ของคณะเป็นรปูธรรมมกีารดาํเนินการทีช่ดัเจน แต่หากคณะฯ มกีารจดัทาํฐานขอ้มลู
เพือ่การบรหิารจดัการ ควรนําระบบ KM แทรกหรอืผสานเขา้กบัฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ 
MIS 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. คณะมบุีคลากรทีม่ตีําแหน่งทางวชิาการน้อย ควรมกีลไกสง่เสรมิใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทางวชิาการ

มากขึน้ 
2. คณะควรจดัทาํแผนกจิกรรมพฒันานกัศกึษา และมกีารตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามแผน โดยมกีารวเิคราะหจุ์ดออ่น/จุดทีค่วรพฒันาและปญัหา ระบุเป้าหมาย ผลผลติ ผูร้บัผดิชอบ 
และงบประมาณแต่ละโครงการใหช้ดัเจน 

3. คณะควรจดัทําระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการภายในคณะใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
เชน่ ฐานขอ้มลูนกัศกึษา ศษิยเ์ก่า เป็นตน้ 

4. คณะควรบูรณาการการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาควบคู่กบัการจดักจิกรรม
ทาํนุบาํรงุศลิปและวฒันธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรบูรณาการการใหค้วามรูจ้รรยาบรรณการวจิยัในการประชุมสมัมนาคณะ หรอืการจดั Forum 

การใหค้วามรูโ้ดยเฉพาะ 
2. ควรใหน้ักศกึษาทัง้ศษิยป์จัจุบนัและศษิยเ์ก่าเขา้มามสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของคณะฯ ให้

มากขึน้ เพือ่สนบัสนุนการทาํกจิกรรมในดา้นต่าง ๆ ของคณะใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
3. ควรพฒันากจิกรรมเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพดา้นวชิาการของนักศกึษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ 

เช่น จดั Public Forum โดยกําหนดประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร และทําแผนจดักจิกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง กจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงบรูณาการกบัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

4. แผนพฒันาคุณภาพการประกนัคุณภาพภายในยงัไมเ่ชื่อมโยงกบัผลการประกนัคุณภาพภายใน ควร
ปรบันโยบายการประกนัคุณภาพใหม้คีวามเชื่อมโยงกนัระหว่าง สกอ. และ สมศ. เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มในการขอรบัประเมนิจากภายนอก 
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5. คณะควรดําเนินงานเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านบริหารจดัการและนวตักรรม ไม่ควรเน้น 
Academic มากเกนิไป แต่ใหม้กีารเชื่อมโยงเพื่อใหรู้ก้ารปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ และควรประชาสมัพนัธ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจกบัภายนอกเกี่ยวกบัภาระงานของคณะ ว่าไม่ใช่ School of Business 
Management เหมอืนทีอ่ื่น ๆ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม : 

1. คณะไดร้บัรางวลัชนะเลศิKMUTT QA Award ประเภทการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (วนัที ่2 
ธนัวาคม 2552) 

2. คณะมคีวามสามารถทางดา้นการจดัการเรยีนการสอน ทางการบรหิารจดัการและนวตักรรม และมี
ความโดดเด่นในสาขาวชิา Logistics ซึง่สรา้งชื่อเสยีงและเกดิประโยชน์กบัสงัคมและประเทศชาติ
อยา่งแทจ้รงิ 

3. คณะมกีารประชาสมัพนัธผ์่าน Logistics Corner ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายจากบุคลากร
และหน่วยงานภายนอก 

 
ข้อเสนอแนะระดบัมหาวิทยาลยัจากกรรมการภายนอก  

คณะควรดําเนินงานเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านบริหารจดัการและนวตักรรม ไม่ควรเน้น 
Academic มากเกนิไป แต่ใหม้กีารเชื่อมโยงเพือ่ใหรู้ก้ารปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ และควรประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้ง
ความเขา้ใจกบัภายนอกเกีย่วกบัภาระงานของคณะ ว่าไมใ่ช่ School of Business Management เหมอืน
สถาบนัอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 
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