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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 บัณฑติวิทยาลยัการจ ัดการและนวัตกรรม  มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 4

หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททัง้หมด มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิ้น 467 คน ตลอดจนมีผู ้ส าเร ็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 123 คน นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 20 คน (ไม่นับรวม
ลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั จ านวน 12 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 8 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม   มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (4.48) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา ( 5 .00)  องค์ประกอบที่ 4 การวิจ ัย 
(4.67) องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (5.00)  องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5.00) องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจ ัดการ (5.00 )  และองค์ประกอบที่  8 การเง ิน
และงบประมาณ (5.00)  ส าหร ับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด า เนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบัณฑติ (3.71) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (4.00 )  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม  รอบการ

ประเมินปี 2554 มรีายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 

1. รศ.ดร. ชนศักดิ ์ บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2. ผศ.ดร. สุพฒัน์พงษ ์ ด ารงรตัน์ กรรมการ 
3. ดร. พชิญ์ สุธรีวรรธนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร. นุชธนา พูลทอง กรรมการ 

5. ผศ.ดร. รเิรอืงรอง รตันวิไลสกุล กรรมการ 

6. อาจารย์ วิชัย กฤตประโยชน์ กรรมการ 

7. ผศ. ณฐัวุฒิ ชยาวนิช กรรมการ 

8. คุณ วรนี ทองสุข กรรมการและเลขานุการ 
9. อาจารย์ กรรชงค ์ กฤตประโยชน์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

โครงสร้างองคก์รและสายการบงัคบับญัชา ประจ าปีการศึกษา 2554 
1.  สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
1.1 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
1) ช่ือหน่วยงาน บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

ที่อยู่ อาคารเรยีนรวม 5 ชัน้ 8-9 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140 
โทรศัพท์ 02-470 9799 โทรสาร 02-470 9798 เว็บไซต ์www.gmi.kmutt.ac.th 

2) ประวติัความเป็นมา 
บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม จดัตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมชีื่อเรยีกภาษาอังกฤษว่า 

Graduate School of Management and Innovation (GMI)  เป็นหน่วยงานที่ม ีฐานะเทียบเท่าคณะ ท า
หน้าที่ในการจดัการเรยีนการสอนในระดบับัณฑติศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนวิชาที่มกีาร บูรณาการระหว่าง
ศาสตรซ์ึง่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลยั คอื วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและงานวิศวกรรม และศาสตร์ทางด้าน
การบรหิารจดัการสมยัใหม่อย่างจรงิจงั ซึง่อาจกล่าวไดว่้าเป็นแนวทางใหม่ที่ยังไม่มกีารจดัการเรยีนการสอน
อย่างแพร่หลาย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ที่ 95  วันที่ 12 มกราคม 2550 อนุมัต ิ
ให้เปลีย่นชื่อต าแหน่ง “ผูอ้ านวยการ” เป็น “คณบด”ี และ “ส านักงานผูอ้ านวยการ” เป็น “ส านักงานคณบดี” 
นับตัง้แต่นัน้มา บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม จงึมสีถานภาพเป็น “คณะ” ที่สมบูรณ ์ 

การเติบโตของบัณฑิตวิทยาลัยการจ ัดการและนวั ตกรรม ขยายตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เมื่อ
มหาวิท ยาลัย ได้อนุมัต ิให้ข ยายการบริก ารการเร ียนการสอนหลักสูตรการจ ัดการส าหร ับการเป็ น
ผูป้ระกอบการ ณ ศูนย์บรกิารการจดัการศึกษาในเมอืง ถนนสาทรอกีแห่งหน่ึง จงึท าให้บัณฑิตวิทยาลัยการ
จดัการและนวัตกรรมขยายตวัขึ้นถงึ 2 เท่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา   
1.2 วิสยัทศัน์ ปณิธาน และพันธกิจ 

บัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ได ้ร ับการยอมรับและบรรลุ
ความส าเรจ็ตามวิสยัทัศน์ ปณธิานและพนัธกิจที่ไดต้ ัง้เป้าหมายไว้ดงัน้ี 
 วิสยัทศัน์    “ผู้น าท่ีมีนวตักรรม มีมโนธรรม และโลกยอมรบั” 
  Global recognition, Moral integrity, Innovative leader  
ค่านิยมองคก์ร 
1. การคดิแบบร่วมมอื (Collaboration) 

มองภาพรวม สามารถวิเคราะห์สถานการณอ์ย่างมเีหตุผล เปิดใจกว้าง การคดิและท า แบบ 
“ประสานพลงั” (Synergy) เพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธิ ์ แบบ “ชนะ/ชนะ” (Win-Win) 

2. นวัตกรรม (Innovation) 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ ไปสู่ผลสมัฤทธิท์างสงัคมหรอืเชิง
พาณชิย์ได ้
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3.  ภาวะผูน้ า (Leadership) 
 มวีิสยัทัศน์  มจีรรยาบรรณวิชาชีพ มคีุณธรรมจรยิธรรม และเป็นตวัอย่างที่ด ี  
4. การคดิและท าอย่างผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) 
 มคีวามรูท้ักษะการบรหิารจดัการหลายมติ ิมคีวามรอบคอบ กลา้ตดัสนิใจ ฉลาดใช้เทคโนโลยี  
อตัลกัษณ์ด้านการผลิตบณัฑิต 
ผลติบัณฑติดา้นการจดัการให้เป็น “ผูน้ าที่มนีวัตกรรม มมีโนธรรม และโลกยอมรบั” โดยการเสรมิสรา้ง
คุณสมบัต ิ 4 ดา้นอนัประกอบดว้ย การมแีนวคดิแบบร่วมมอื (Collaboration) รูจ้กัการท านวัตกรรม 
(Innovation) มภีาวะผูน้ า (Leadership) ตลอดจนการคดิและท าอย่างผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) 
อตัลกัษณ์ด้านการท างานของคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี 
คณาจารย์และเจา้หน้าที่ของบัณฑติวิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม จะร่วมกันคดิและท างานสรา้งสรรคท์ี่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Relevance) อย่างมอือาชีพ โดยยึดค่านิยมองคก์รเป็นหลกัปฏิบัตเิพื่อมุ่งไปสู่ความ
เป็นเลศิในสิง่ที่ท า (Excellence) ตามวิสยัทัศน์ของการเป็น “ผูน้ าที่มนีวัตกรรม มมีโนธรรม และโลกยอมรบั” 
เอกลกัษณ์ : 
เป็นคณะที่เน้นการสรา้งสมรรถนะดา้นการจดัการเฉพาะทาง ที่บูรณาการระหว่างศาสตรท์างดา้นการบรหิาร
จดัการ กับ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึง่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลยั ในการพฒันา ความรู ้(Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และ ทัศนคต ิ(Attitude) ดา้นการจดัการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคมไทยและสงัคม
โลก 
พันธกิจ  

1. จัดให้มีกา รเร ียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการบริหารจ ัดการให้ กับวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี และนักบรหิารจดัการองคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. ท างานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นการบริหารจ ัดการที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ประเทศ 

3. ก่อให้เกิดบูรณาการระหว่างศาสตรท์างด้านเทคโนโลยีและทางด้านการบริหารจ ัดการขึ้นใน
มหาวิทยาลยั 

4. เป็นศูนย์กลางในการให้ค าป ร ึกษาและ  ถ่ายทอด เทคนิคการบริหารจ ัดการ เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมินบัณฑิต
วิทยาลยัการจดัการและนวัตกรรม           ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อว างแผนตรวจ เ ยี ่ย ม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทั ้ง น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบ ของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่  1.รศ.ดร.ชนศักดิ ์ บ่ายเที่ยง 
       2.ผศ.ดร.สุพฒัน์พงษ ์ สุธวีรรธนา  

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ 1.ผศ.ดร.รเิรอืงรอง รตันวิไลสกุล 
      2.อาจารย์วิชัย  กฤตประโยชน์  
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ 1.ผศ.ณฐัวุฒิ  ชยาวนิช 
      2.คุณวรนี  ทองสุข 
      3.อาจารย์กรรชงค ์ กฤตประโยชน์  

 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ไดแ้ก่ 1.ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง 
       2.ดร.พชิญ์  สุธวีรรธนา 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   
ท าการ นับจากวันประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ ส่ง
ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพ 

บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ (1-8) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 60.00 
16.00 

69.57 5.00 
23.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 30.00 
0.00 

0.00 0.00 
23.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7 ข้อ 4 ข้อ (3,5,6,7) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ (1-4) 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 5.00 
6847555.00 

297719.00 5.00 
23.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) 5.00 



 

 
7 

  
ตวับ่งช้ีคุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือ
สดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 9 ข้อ 8 ข้อ (1-8) 4.00 

รวมคะแนนการประเมิน     4.48 
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5.2 รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 

หมายเหตุ 

I P O รวม  

  
  
  
  

   องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 2 2.50 4.25 4.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี   

   องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 4 5.00 4.50 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองค์ประกอบ 

3.33 4.71 4.00 4.48 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
 

มาตรฐานการ
อดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 
 

  
  
  

หมายเหตุ 

I P O รวม  

  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.33 4.89 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.33 4.71 4.00 4.48 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

  
  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

  
  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.00 4.86 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

2.50 4.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

3.33 4.71 4.00 4.48 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 
  
  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

  
1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

          
  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่   
   (2) ด้านวิชาการ 2.50 4.00 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

2.50 4.56 - 4.18 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.00 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.88 4.00 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.33 4.71 4.00 4.48 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. บณัฑิตวิทยาลยัและการจัดการ 
 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย คะแนนประเมิน ตวัตัง้ / 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 

ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งช ี้ท ี ่1           

ตวับ่งช ี้ท ี ่2           

ตวับ่งช ี้ท ี ่3 มากกว่า1 คะแนน 25.5*100/125 20.73 บรรลุเป้าหมาย 4.15 

ตวับ่งช ี้ท ี ่4 3.51 100/23 4.35 บรรลุเป้าหมาย 3.62 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 3.89 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตวับ่งช ี้ท ี ่5 มากกว่าเท่ากบั 4 17.39 บรรลุเป้าหมาย 4.35 

ตวับ่งช ี้ท ี ่6 มากกว่าเท่ากบั 4 7*100/23 30.43 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งช ี้ท ี ่7 มากกว่าเท่ากบั 4 2.25*100/23 9.78 บรรลุเป้าหมาย 4.89 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.75 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งช ี้ท ี ่8 5 17/20*100 85 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งช ี้ท ี ่9 ปฏิบัตไิด้ 5 ข้อ ปฏิบัตไิด้ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งช ี้ท ี ่10 4 ข้อ 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4.00 

ตวับ่งช ี้ท ี ่11 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 4.50 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.56 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งช ี้ท ี ่12         

ตวับ่งช ี้ท ี ่13         
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ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย คะแนนประเมิน ตวัตัง้ / 
ตวัหาร 

ผลลพัธ์ 

ตวับ่งช ี้ท ี ่14 มากกว่า 3.51 100/23 4.35 บรรลุเป้าหมาย 3.62 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 3.62 

ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตวับ่งช ี้ท ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.46 
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแขง็  

1. มกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรโ์ดยให้บุคลากรมส่ีวนร่วมอย่างต่อเน่ืองและมกีารประเมนิผลการ
ด าเนินงานของแผนฯ 

  แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรน าเอาข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมนิผนวกไว้ในแผนประจ าทุกปี  

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จุดแขง็  

1. คณะมอีาจารย์ที่มคีุณภาพและศักยภาพสูง 
2. คณะมรีะบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาสมัฤทธผิลดา้นการเรยีนตาม

คุณลกัษณะที่ด ี
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรจดัท าแผนพฒันาคณาจารย์ให้ครอบคลุมทุกประเดน็ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด
โดยเฉพาะดา้นเทคนิคการสอนและการวัดผล 

2. คณะยังไม่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษเ์พื่อพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. คณะควรจดัให้มเีวทีการให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน

ลกัษณะการสื่อสารแบบสองทางเพื่อจะไดท้ราบว่าอาจารย์และบุคลากรไดร้บัรูใ้นเร ื่อง
จรรยาบรรณจรงิๆ 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 จุดแขง็  

1. คณะให้ความส าคญักับทัง้นักศึกษาปจัจุบันและศิษย์เก่าโดยมแีผนการจดักิจกรรมพฒันา
นักศึกษาและมแีนวทางการจดักิจกรรมที่ชัดเจนและมกีารบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาปจัจุบันและศิษย์เก่า 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะควรมกีารสรุปข้อมูลจากการจดักิจกรรม Lunch Talk ให้เป็นรูปธรรม 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 จุดแขง็  

1. มกีารบูรณาการการเรยีนการสอนกับการวิจยัที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณของนักวิจยั ควรแสดงระบบ/กลไกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการ

สื่อสารแบบสองทาง 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การสงัเคราะห์และเผยแพร่องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากงานวิจยัให้แก่บุคคลทัว่ไป ควรหลกีเลีย่งการใช้
ศัพท์เทคนิค ศัพท์ภาษาองักฤษ หรอืสญัลกัษณท์ี่เข้าใจยาก  เพื่อให้คนทัว่ไปเข้าใจไดง้่ายขึ้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแขง็  
1. งานบรกิารวิชาการแก่สงัคมที่นักศึกษาไดเ้ข้าไปมส่ีวนร่วมและลงมอืปฏิบัต ิ มกีารน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ไดจ้รงิในหน่วยงานภายนอก 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสงัคมควรประเมนิใน
ภาพรวมตามแผนการบรกิารวิชาการประจ าปีและประเมนิผลที่เกิดขึ้นกับทัง้ผูร้บัว่าสอดคล้อง
กับความตอ้งการ และผูใ้ห้บรกิารในดา้นของการน าความรูค้วามเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์  

 ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอน

และการวิจยัพบว่า มหีลกัฐานประเมนิชัดเจนเฉพาะในส่วนที่ผูป้ระเมนิเป็นนักศึกษา แต่ผู ้
ประเมนิในภาคส่วนอื่น เช่น อาจารย์ผูว้ิจยั อาจารย์ผูส้อน ภาคอุตสาหกรรมหรอืสงัคม ฯลฯ ยัง
ไม่ปรากฏชัดเจน 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
 จุดแขง็  

1. คณะมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้ 
รวมทัง้มกีารบูรณาการงานดา้นน้ีกับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะควรส่งเสรมิการจดักิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มคีวามหลากหลายและ

มากขึ้น 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแขง็  

1. การด าเนินการดา้นการจดัการความรูไ้ดค้รบถว้นตามหลกัการการจดัการความรูแ้ละมกีาร
ปฏิบัตทิี่เป็นรูปธรรม 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรมกีารประเมนิผลการด าเนินการดา้นการจดัการความรูเ้พื่อหาแนวปฏิบัตทิี่ด ี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของฝ่ายบรหิารควรมกีารประเมนิจากผูร้่วมงานแบบรอบดา้น  

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแขง็  

1. มกีารจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิและมกีารวิเคราะห์และประเมนิค่าใช้จ่าย  
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 จุดแขง็  

1. คณะไดม้อบหมายให้อาจารย์และเจา้หน้าที่มส่ีวนร่วมในกิจกรรมดา้นการประกันคุณภาพ  ท า
ให้บุคลากรทุกคนมคีวามเข้าใจและสนใจในงานดา้นประกันคุณภาพเป็นอย่างด ี  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะควรใช้กระบวนการ PDCA มาส่งเสรมิให้นักศึกษาไดส่้งผลงานเข้าประกวดหรอืงานแสดง

ความสามารถต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืชุมชน  
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5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจ ัดการและ
นวัตกรรม ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
ค่าเฉล่ีย 4.48 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า บ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.71 ต ัวบ่งชี้ต ัว
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00  รองลงมา และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.33  ทั ้ง น้ี เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.71 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.25 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย
น าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.50 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ 4.50 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  5.00 
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

 
 
 

5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้าง อิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจ ัดการและ
นวัตกรรม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.71 รองลงมา ค ือ 
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.33 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตี ัวบ่งชี้ด ้าน
ผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.89 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 3.33 
 มาตรฐานด้านการสร้า งและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยการจ ัดการและ
นวัตกรรม มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71  รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.33 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.86 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.50  
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของ บัณฑิตวิทยาลัยการจ ัดการ
และนวัตกรรม ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.33 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.18  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.56 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.50 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 
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1. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.50 

2. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวัเดยีว 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.80 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวัเดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.88 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00  และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 
4.00 

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 
4.50 

3. ดา้นการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวัเดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวัเดยีว 

 
5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จุดแขง็  
1. การบรหิารหลกัสูตรที่มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกันอย่างคุม้ค่าและให้ใช้โอกาสนักศึกษาใน

การเลอืกเรยีนตามความสนใจ 
2. เป็นองคก์รที่สามารถบรหิารงานแบบพึง่ตนเองไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรม 
3. ช่องทางการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารที่มคีวามหลากหลายทัง้แบบเป็นทางการและ

แบบไม่เป็นทางการ ที่มปีระสทิธภิาพด ีเช่น Lunch Talk, Cut Out ทัง้ภายในและ
ภายนอก 

4. เปิดรบัฟงัและให้การสนับสนุนความคดิเห็นหรอืการน าเสนอโครงการจากนักศึกษา
ปจัจุบันและศิษย์เก่า 

5. การใช้ระบบ PBBS  ช่วยสรา้งแรงจูงในการท างาน 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เพิม่มาตรการในการกระตุน้ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
2. เพิม่จ านวนนักศึกษาแผน ก. 
3. เพิม่คุณวุฒิและจ านวนอาจารย์ 
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