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คํานํา 
 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําไปสูการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนยฯ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ดังนั้น จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ข้ึนเพื่อใชเปน
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 
2552 โดยประเมิน 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คือ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
/ มาตรฐานที่ 4 การวิจัย / มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม / มาตรฐานที่ 7 คือ การ
บริหารและการจัดการ / มาตรฐานที่ 8 คือ การเงินและงบประมาณ / มาตรฐานที่ 9 คือ ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 

 
 

(อาจารยมานา คุณธาราภรณ) 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 

15 มิถุนายน 2553 
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สวนที่ 1 
ขอมูลเบ้ืองตนของศูนยศกึษาและวจิัยตราสินคา 

1.ลักษณะองคกร  (Organizational Description)  
 

1.1 สภาพแวดลอมภายในฝาย/หนวยงาน  
              ชือ่ฝาย/หนวยงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 (Brand Studies and Research Center, University of the Thai Chamber of Commerce) 

 ที่ต้ัง  : อาคาร 9 คณะนิเทศศาสตร ชั้น 3 ขนาดพื้นที่หอง 10 x 10 เมตร 

1.2 ประวัติความเปนมาของฝาย/หนวยงาน            

  ปจจุบัน ตราสินคา หรือ แบรนด เปนแนวคิดที่มีความสําคัญอยางมากตอการบริหาร
การตลาดแนวใหม  โดยที่ตราสินคาไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
สรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได ดวยการมีตราสินคาที่ครองใจผูบริโภคและมีเอกลักษณที่เดนเหนือ
คูแขงในตลาด แตในขณะที่ทุกวงการธุรกิจตางเห็นถึงความสําคัญของตราสินคา ผูที่มีความรูอยาง
ลึกซึ้งในเรื่องของตราสินคากลับมีอยูจํากัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซึ่งองคความรู
เกี่ยวกับตราสินคายังนับวาอยูในยุคเริ่มตนเทานั้น เนื่องจากยังไมมีสถาบันหรือหนวยงานใดทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการศึกษาวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวกับตราสินคาเลย 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ที่ริเร่ิมใหมีการ
เรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรการตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเนื้อหาสวนหนึ่งของ
หลักสูตรไดมุงเนนในองคความรูดานตราสินคาและการสื่อสารตราสินคาอยูดวย รวมทั้งมี
วิทยานิพนธและสารนิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางตราสินคา การสรางสัญลักษณตราสินคา การ
ขยายตราสินคา และกลยุทธการสื่อสารตราสินคาอยูอีกจํานวนมาก คณะนิเทศศาสตร จึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรวมมือกับหอการคาไทยในฐานะศูนยกลางความสัมพันธขององคกร
ธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานตราสินคา จัดตั้งเปน “ศูนย
ศึกษาและวิจัยตราสินคา” (Brand Studies and Research Center) เพื่อที่จะเปนศูนยกลางรวบรวม
วิทยาการดานตราสินคา การวิจัยดานตราสินคา การใหคําปรึกษาตลอดจนเปนแหลงบริการขอมูล
ความรูดานตราสินคา อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางตอการเผยแพรความรู ความเขาใจในการ
สราง พัฒนาและสื่อสารตราสินคาอยางเปนระบบใหแกองคกรธุรกิจในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถ
สรางคุณคาที่แตกตางของตราสินคาไทย และพัฒนาสูการแขงขันในตลาดโลกอยางมีศักยภาพ ซึ่งจะ
เปนอีกหนทางหนึ่งในการสรางความมั่นคงและความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ
ยาว 
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ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 7/2546 (225) ไดพิจารณาเรื่องการขอ
จัดตั้ง “ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” เนื่องจากการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวของกันหลาย
สาขาวิชาเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหศูนยฯ กอตั้งขึ้นภายใต
ความรวมมือของ 3 คณะวิชา คือ คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร 

 
2.ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค 

2.1 ปรัชญา/ปณิธาน :  คิดแตกตาง สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย 

2.2  วิสัยทัศน : เปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ใหบริการความรู 
ดานตราสินคาเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธ และศูนยฝกอบรมดานการบริหารตราสินคาที่มีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับจากผูประกอบการธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐในประเทศไทย 

2.3  พันธกิจ :  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการและเผยแพรแก 
องคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 2. ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย 
รายงาน บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยัง
หนวยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
สงเสริมการสงออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพรความรู
โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ 
ปรึกษามืออาชีพดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการใน 
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

2.4 วัตถุประสงค :  
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคา

ใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน
บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 
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3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามือ
อาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจเอกชน (โครงการ
จัดหารายได) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการใน
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา เจาหนาที่
ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและ
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดด้ิง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

 
3. นโยบาย 

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาจึงไดวาง
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการไวดังนี้ คือ  

1. มุงสรางและเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับตราสินคา  

2. บริการสังคมดวยการจัดหลักสูตรการฝกอบรม การเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธตราสินคา
ใหแกองคกรตางๆ ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางตราสินคา  

3. เปนเวทีแลกเปลี่ยน เผยแพรความรูเกี่ยวกับกลยุทธตราสินคาในระดับนานาชาติ 

4. ปรับปรุงพัฒนาใหเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
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4. โครงสรางองคกร และระบบธรรมาภิบาลขององคกร 
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5. โครงสรางการบริหารงาน 
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  อ.โสภาค พานิชพาพิบูล   

อ.มานา คุณธาราภรณ 

นางสาวชญานิศ สุดาเดช 

รองผูอํานวยการ 
ผศ.พิชัย นิรมานสกุล 

  ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 

เลขานุการ 
นางสาวชญานิศ สุดาเดช 

  ผศ.ดร.รุงรัตน ชยัสําเร็จ 
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6.  ขอมูลผูบริหารหนวยงานและบุคลากร 

รายชื่อผูบริหารหนวยงาน 
 1. อาจารยมานา คุณธาราภรณ ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 
2. นางสาวกมลวรรณ กาศลนุ นักวจิัย 
3. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  เจาหนาที่ธุรการ 

 
7. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝาย/หนวยงาน 

 1. อาจารยมานา คุณธาราภรณ ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 
2. นางสาวกมลวรรณ กาศลนุ นกัวจิัย 
3. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  เจาหนาที่ธุรการ 

 
8.บุคลากร 
 หนวยงาน มีจํานวนผูบริหาร และเจาหนาที่   จํานวนทั้งส้ิน 3 คน แบงเปน 

• จํานวนผูบริหารหนวยงาน 1 คน  
• พนักงาน/เจาหนาที่ประจํา 1 คน   
• พนักงานสัญญาจาง 1 คน 

 
9. ระดับการศึกษาของผูบริหารหนวยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 1  

ที่มา : ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา      ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
 
10. ระดับการศึกษาของเจาหนาที ่(พนักงานประจาํ + พนกังานสัญญาจาง) 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 1 1 

ที่มา : ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา      ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
         

11. งบประมาณ 
ปการศึกษา 2552 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ไดรับอนุมัติงบประมาณ 90,350 บาท 
รายจายในการดําเนินการ 61,204 บาท 
ที่มา : ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา      ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
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12. การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย โดยสงเสริมและสรางจิตสํานึกดานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งการ
สงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน มีการปดไฟดวงที่ไมไดใช
งาน มีการนํากระดาษใชแลวนํากลับมาใชใหม (Reuse) และสงเสริมใหมีการทําความสะอาด 5 ส. 
อยางสม่ําเสมอ เปนตน  
 
13. อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณที่สําคัญของฝาย/หนวยงาน 
          ขอมูลดานกายภาพ 

 พื้นที่ : 10 x 10 เมตร 
 อาคารสถานที่ : อาคาร 9 ชั้น 3 ทั้งนี้ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไมไดมีการแบงพื้นที่

ตามประโยชนใชสอยออกเปนสวนตางๆ เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็ก  
 คอมพิวเตอร   

มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 3 เครื่อง และเครื่องพิมพจํานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  - เครื่อง PC  จํานวน 2 เครื่อง  
  - เครื่อง MAC จํานวน 1 เครื่อง  
 - เครื่องพิมพ   จํานวน 2 เครื่อง  
 
14. กลุมผูรับบริการหรือผลผลิตของหนวยงาน 

 - ดานสนับสนุนการวิจัย 
กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

 - ดานสนบัสนุนการบริการวิชาการ มีศูนยตางๆ ในสงักัด ดังนี ้
กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

- ดานการใหบริการตามภารกิจของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

 
15. พันธมิตรภายในที่สําคัญของฝาย/หนวยงาน 

 1. ฝายวิจัย ซึ่งเปนหนวยงานที่อํานวยการดานเอกสาร การอนุมัติ การเห็นชอบในดําเนินการ
ตางๆ ของศูนยฯ 

 2. คณะนิเทศศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานที่คอยดูแลใหการดําเนินงานตางๆ ของศูนยฯ เปนไป
อยางเรียบรอย 
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16. พันธมิตรภายนอกที่สําคัญของฝาย/หนวยงาน 
 1. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
 2. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
17. ความทาทายที่สําคัญของฝาย/หนวยงาน  
     สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

     จุดแข็งและโอกาสของฝาย/หนวยงาน 
เปนหนวยงานในการใหบริการใหคําปรึกษาดานการสรางตราสินคา การวิจัยใน

สถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จึงเปนโอกาสในการเปนผูนํารายแรกดานการ
ใหบริการที่ปรึกษาการสรางตราสินคา 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 

การสรางความเติบโตใหแกองคกร และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและสนับสนุน
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานธุรกิจ 

ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการและการเรียนรู ศูนยศกึษาและวิจยัสนิคา 

 ระบบการปรบัปรุงผลการดาํเนนิงานระดบัหนวยงาน มดัีงนี ้

 1. สรุปผลการดําเนนิงาน 

 2. นาํเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

 3. นาํขอเสนอ การแกไข ปรับปรุงและพัฒนา มากําหนดเปนนโยบายและ 
แผนการดําเนนิงานของศนูย 

 4. ดําเนินการตามแผนงาน 

 5. ติดตามแผนงาน 

 6. ประเมนิแผนงาน 

 7. สรุปผลการดําเนนิงาน  
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19. ผลการดาํเนินงานตามขอเสนอแนะ ปการศกึษา 2551 
 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงาน 
ดําเนินการ 

แลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
- ควรทําความเขาใจในเรื่องของ 
KM ใหถูกตอง 

ไดดําเนินการทําความเขาใจใน
เรื่องของ KM ใหถูกตอง
เรียบรอยแลว โดยการเขารวม
อบรม  KM กับทาง
มหาวิทยาลัย 

   

- ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับและเปน
ระบบ 

ไดจัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับและเปน
ระบบเรียบรอยแลว 

   

- ควรทําการประเมินตนเองให
ครบทุกตัวบงชี้ 

ไดทําการประเมินตนเองใหครบ
ทุกตัวบงชี้เรียบรอยแลว 

   

- ควรมีการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ใหครบทุกตัวบงชี้ 

ได จั ด ให มี กา รติ ดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ใหครบทุกตัวบงชี้เรียบรอยแลว 
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                                     สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
ตัวบงช้ี 1.1 : มีการกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 
                 ดําเนินงานและมีการกําหนดตวับงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนให 
                 ครบทุกภารกิจของหนวยงาน   
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและ

กันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สมํ่าเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

หมายเหตุ   - ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ หมายถึง ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย(ใน 
                       ระดับฝาย) และของฝาย (ในระดับหนวยงาน) 
     -  ผูบริหารและสภาสถาบัน หมายถึง ผูบริหารระดับฝาย/คณะกรรมการบริหารฝาย 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานใน 7 ระดับ ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และแผนการดําเนินงาน โดยปณิธาน

หรือปณิธาน คือ “คิดแตกตาง สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย” ซึ่งปรัชญา ปณิธานและ
พันธกิจดังกลาว ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการเผยแพรใน www.utcc.ac.th/brandthaicenter และเอกสาร
แผนพับของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (เอกสารหมายเลข 1.1.1 ) 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฝายวิจัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดยมีการประชุม
บุคลากรของศูนยฯ เพื่อระดมความคิดในการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกัน (เอกสารหมายเลข 1.1.2 ) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ตามแผนงานประจําปการศึกษา 2552 (เอกสารหมายเลข 1.1.3) 

4. จากการดําเนินงานตามแผงานประจําปการศึกษา 2552 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการ
ดําเนินการตามแผนไมครบทุกภารกิจ เนื่องจากเหตุการณไมสงบทางการเมืองทําใหศูนยฯ ไมสามารถดําเนินการ
จัดโครงการบริการวิชาการ CEO Branding ได จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.4) 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลหัวหนาหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.5) 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ ดังจะ
เห็นไดจากแผนงานประจําปการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 1.1.6) 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข 1.1.7) 

 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 1.1. : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจของหนวยงาน  คือระดับ 7 และมีการดําเนินงานระดับ 7 ถือวาบรรลุ
เปาหมาย 

 
เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 

ระดับ 7 ระดับ 7 
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การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

พิจารณาทบทวนแผนงานใหสอดคลองกับกําลังคนและปจจัยสนับสนุนตางๆ ในการดําเนินการตามแผน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดครบครบทุกภารกิจและมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน  รวมถึงการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกล
ยุทธ แผนการดําเนินงานเปาประสงค เปาหมายกับแผนงานของฝาย/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.1.1 • ปรัชญาหรือปณิธานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 • แผนพับแนะนําศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

เอกสารหมายเลข 1.1.3 • แผนงานประจําปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 
 

• เอกสารการติดตามและประเมินแผนงาน ปการศึกษา 2552 
• แผนงานประจําปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 1.1.3) 

เอกสารหมายเลข 1.1.5 
 

• บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร
หมายเลข 1.1.2) 

• เอกสารการติดตามและประเมินแผนงาน ปการศึกษา 2552   (Link 
เอกสารหมายเลข 1.1.4) 

เอกสารหมายเลข 1.1.6 
 

• แผนงานประจําปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 1.1.3) 
• แผนงานฝายวิจัย ปการศึกษา 2552 

เอกสารหมายเลข 1.1.7 • แผนงานประจําปการศึกษา 2553 
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ตัวบงช้ี 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
ชนิดตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

หมายเหตุ : ตํ่ากวารอยละ 60 ได 0 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 หนวยงาน มีการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ และมีการกําหนด
เปาหมายในแตละตัวบงชี้ รวมทั้งมีกลไกการดําเนินงาน และการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
ดังตารางที่ 1.2.1 
 
ตารางที่ 1.2.1 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รายการ หนวย ป งปม.2552 
เปาหมาย   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ที่กําหนด           
(รอยละ) 100 

ตัวตั้ง        จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรลุเปาหมาย (ตัวบงชี้) 20 
ตัวหาร       จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (ตัวบงชี้) 25 
ผล            รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ที่กําหนด 
(รอยละ) 80 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 1.2. : รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด คืออยางนอยรอยละ 80 และมีการดําเนินงานรอยละ 80 ถือวาบรรลุ
เปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
อยางนอยรอยละ 80 อยางนอยรอยละ 80 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

พิจารณาตัวบงชี้ที่ไมประสบความสําเร็จวาเกิดจากปจจัยใด และทํากําหนดเกณฑในการกําหนดตัวบงชี้
ใหมใหมีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น 
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การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 • เอกสารการติดตามและประเมินแผนงาน ปการศึกษา 2552 (Link 

เอกสารหมายเลข 1.1.4) 
 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
ตัวบงช้ี 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและงานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาคเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1.1) 
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช

ประโยชนไดจริง ภายในเว็บไซตของศูนยฯ โดยทําการปรับปรุงขอมูล (update) ในทุก 3 เดือน อีกทั้งยังมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยของศูนยฯ ใน  Dataverse Network ที่ http://dataverse.dvn.utcc.ac.th/dvn/ (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2) 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยกองสงเสริมงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.1.3) 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดยอิงกับระบบของทางกองสงเสริมการวิจัย ที่
มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการวิจัยใหแกคณาจารยและนักวิยจัยอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 
4.1.4) 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงาน  4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.1. : มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค คือ 4 ขอ  และมีการดําเนินงานผานเกณฑ 4 ขอ ถือวาบรรลุ 
เปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ผานเกณฑ 4 ขอ ผานเกณฑ 4 ขอ 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยฯ ไดจัดใหมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยแบบองครวม โดยใหฝายวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปนผูผลักดันและจัดทําแผนงานในการพัฒนานักวิจัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรที่
จะใหความสําคัญกับบุคลากรฝายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย เพื่อเปนการนําเอาศักยภาพ
ของนักวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย อีกทั้งจัดทําโครงสรางระบบสรางขวัญและกําลังใจและยก
ยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน และจัดใหมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  
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 ประเด็นที่สําคัญก็คือ หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย ซึ่งไดแก ศูนยหรือสถาบันวิจัยฯ 
ตางๆ ไมมีอํานาจหรือบทบาทในการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรนักวิจัย ดังนั้น ตองใหฝายวิจัย
เปนผูดําเนินการ 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.1.1 
 
 
 

• ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 161/2550 เรื่อง การสงเสริมการวิจัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

• รายละเอียดโครงการวิจัย 
• แผนงานวิจัย  

เอกสารหมายเลข 4.1.2 
 

• เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 
• เว็บไซตฐานขอมูล Dataverse Network 

http://dataverse.dvn.utcc.ac.th/dvn/ 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 
 

•  ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 161/2550 เรื่อง การสงเสริมการวิจัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Link เอกสารหมายเลข 4.1.1) 

• รายละเอียดโครงการวิจัย (Link เอกสารหมายเลข 4.1.1) 
เอกสารหมายเลข 4.1.4 • แผนงานวิจัย (Link เอกสารหมายเลข 4.1.1) 

• บันทึกหรือเอกสารการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการวิจัย จากกองสงเสริม
การวิจัย 
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ตัวบงช้ี 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4ขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยใชประกาศฉบับใหมที่ 161/2550 เรื่องการสงเสริมการวิจัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอ 8 วาดวยมหาวิทยาลัยสงเสริมการตีพิมพและนําเสนอผลงานวิจัย และยัง
มีทุนสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยฯ ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับตางๆ  
(เอกสารหมายเลข 4.2.1) 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยไดจัดทําฐานขอมูลบทคัดยองานวิจัย และบทความวิจัยของศูนยฯ ไวภายใน
เว็บไซตของศูนยฯ (เอกสารหมายเลข 4.2.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผานฐานขอมูล Dataverse Network (เอกสารหมายเลข 4.2.3) 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน โดยการนําผลการวิจัยที่ดําเนินโดยศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไปจัดอบรมใหกับ
หนวยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 4.2.4) 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.2. : มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค คือ 4 ขอ  และมีการดําเนินงานผานเกณฑ 4 ขอถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ผานเกณฑ 4 ขอ ผานเกณฑ 4 ขอ 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยฯ รวมกับฝายวิจัยและศูนยฯ ตางๆ ในกํากับของฝายวิจัยในการกําหนดระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.2.1 
 

•  ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 161/2550 เรื่อง การสงเสริมการวิจัย  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Link เอกสารหมายเลข 4.1.1) 

เอกสารหมายเลข 4.2.2 • เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 
เอกสารหมายเลข 4.2.3 
 

• เว็บไซตฐานขอมูล Dataverse Network  
      http://dataverse.dvn.utcc.ac.th/dvn/ 

เอกสารหมายเลข 4.2.4 
 

• เอกสารประกอบการอบรมใหแกหนวยงานภายนอก 
• ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 161/2550 เรื่อง การสงเสริมการวิจัย  

ของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Link เอกสารหมายเลข 4.1.1) 
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ตัวบงช้ี 4.3.1  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา 5 ,000,000 บาท 5,000,000 – 10,000,000 บาท มากกวา 10,000,000 บาท  

  
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดใหบริการวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก ดังนี้ 
1. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โครงการวิจัย “การสํารวจการรับรู ภาพลักษณองคกร ภาพลักษณตรา

สินคา และภาพลักษณสินคาของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในประเทศไทย” งบประมาณ 
1,797,900 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) (เอกสารหมายเลข 4.3.1) 

2. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการวิจัยทดสอบตลาด (Market Testing) เพื่อเสริมสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทย งบประมาณ 3,350,000 บาท (สามลานสามแสนหาหมื่นบาท
ถวน) (เอกสารหมายเลข 4.3.1) 

3. บริษัท ที คอสโม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โครงการวิจัย “การสํารวจปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาไฟแช็ก (Marketing Mix, Purchasing Behavior, and Product Usage of 
Lighter)” งบประมาณ 55,000 บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) (เอกสารหมายเลข 4.3.1) 
  ทั้งนี้เมื่อรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแลว 
คิดเปนจํานวนเงิน 5,202,900 บาท (หาลานสองแสนสองพันเการอยบาทถวน) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานระหวาง 5,000,000 – 10,000,000 บาท ตามเกณฑมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัย 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.3.1 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ 20,000 บาท และมีการดําเนินงาน 5,202,900 บาท ถือวา
บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
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แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดใหความสําคัญกับการบริการวิชาการทั้งการอบรมและการวิจัย แก
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษาหนาควรจะมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการใหมี
ความหลากหลาย และใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น แตในปจจุบัน ยังคงใหบริการวิชาการแก
หนวยงานภายนอกไดจํากัดเนื่องจากนักวิจัยประจําศูนยฯ มีเพียง 1 คน (ซึ่งมีภาระหนาที่หลักอื่นๆ ที่ตอง
ดําเนินการนอกเหนือจากการใหบริการวิชาการ) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาควรเพิ่มตําแหนงนักวิจัย ประจําศูนยฯ 
อีก 1 ตําแหนง เพื่อใหสามารถบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกไดมากขึ้น 

 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.3.1 • แบบขอเสนอบริการวิชาการ (ศบว.1) 

• รายละเอียดโครงการวิจัยหนวยงานภายนอก 
 
 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ี 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการแกสังคม 
6. มีการจัดทําการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม โดยมีเอกสารการใหบริการของศูนย (เอกสารหมายเลข 5.1.1) 
2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีเจาหนาที่ของศูนยฯ เปนคณะทํางานตามแผนการดําเนินงานของการ

บริการวิชาการแกสังคม ใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว (เอกสารหมายเลข 5.1.2) 
3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

โดยใชประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 249/2545 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
 (เอกสารหมายเลข 5.1.3) 

4. มีการติดตามและประเมินแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานและ
อุปสรรคของการดําเนินงาน  (เอกสารหมายเลข 5.1.4) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการแกสังคมเพื่อใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ตองการของสังคมมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.1.5) 

6. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการจัดทําการเชื่อมโยงและบูรณาการทางวิชาการแกสังคม โดยได
จัดโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม โครงการ UTCC Brand Youth ครั้งที่ 4 รวมกับ 
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อเปนการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เอกสาร
หมายเลข 5.1.6) 
 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน คือระดับ 5 และมีการดําเนินงานระดับ 6 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 5 ระดับ 5 
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ควรจัดใหมีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของหนวยงานตอไป 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 5.1.1 • แผนงานประจําปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 1.1.3) 

• เอกสารการใหบริการของศูนยฯ 
เอกสารหมายเลข 5.1.2 
 

• บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร
หมายเลข 1.1.2) 

เอกสารหมายเลข 5.1.3 
 

• ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 249/2545 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บริหารโครงการบริการวิชาการ (เล้ียงตัวเอง) 

เอกสารหมายเลข 5.1.4 
 

• เอกสารการติดตามและประเมินแผนงาน ปการศึกษา 2552   (Link 
เอกสารหมายเลข 1.1.4) 

เอกสารหมายเลข 5.1.5 • แบบประเมินการใหบริการแกสังคม 
เอกสารหมายเลข 5.1.6 • รายละเอียดโครงการ UTCC Brand Youth ครั้งที่ 4  
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ตัวบงช้ี 5.3.1 : จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 โครงการ 2 โครงการ มากกวาหรือเทากับ 3 โครงการ 

  
  
ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการจัดบริการวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรงความเขมแข็งของสังคม ฯลฯ ทั้งส้ิน 3 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการ UTCC Brand Youth ครั้งที่ 4 รวมกับ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เอกสารแนบ
หมายเลข 5.3.1.1) 

2.  โครงการวิจัย “การสํารวจการรับรู ภาพลักษณองคกร ภาพลักษณตราสินคา และภาพลักษณสินคา
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในประเทศไทย” ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เอกสารแนบ
หมายเลข 5.3.1.2) 

3. โครงการวิจัยทดสอบตลาด (Market Testing) เพื่อเสริมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
อาหารไทย ของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารแนบหมายเลข 5.3.1.3) 

4. อาจารยมานา คุณธาราภรณ ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
วิทยากรรับเชิญในการรวมเสวนาเรื่อง "ความเปนไทยกับการทําใหเปนสินคา" ในงานสัมมนา  "สุนทรียศาสตร : 
ศิลปะยุคหลังสมัยใหมกับการทําความเปนไทยใหกลายเปนสินคา" จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   รวมกับสมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย (เอกสารแนบ
หมายเลข 5.3.1.4) 

 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงาน  3 โครงการ 1 กิจกรรม ตามเกณฑมาตรฐานของ 

มหาวิทยาลัย 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 5.3.1 : จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยคือ 3 โครงการ และมีการดําเนินงาน 3 โครงการ 1 กิจกรรม  ถือวา 
บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 

3 โครงการ 3 โครงการ 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

แนวทางการพฒันา 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดพิจารณาจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ฯลฯ อยางตอเนื่อง 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 5.3.1.1 • โครงการ UTCC Brand Youth ครั้งที่ 4 (Link เอกสารหมายเลข 5.1.6) 
เอกสารหมายเลข 5.3.1.2 
 

• แบบขอเสนอบริการวิชาการ (ศบว.1)  (Link เอกสารหมายเลข 4.3.1) 
• รายละเอียดโครงการวิจัยหนวยงานภายนอก (Link เอกสารหมายเลข 

4.3.1) 
เอกสารหมายเลข 5.3.1.3 
 

• แบบขอเสนอบริการวิชาการ (ศบว.1)  (Link เอกสารหมายเลข 4.3.1) 
• รายละเอียดโครงการวิจัยหนวยงานภายนอก (Link เอกสารหมายเลข 

4.3.1) 
เอกสารหมายเลข 5.3.1.4 • หนังสือเชิญเปนวิทยากร 
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ตัวบงช้ี 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 – 74 รอยละ 75 – 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการของศูนยศึกษา

และวิจัยตราสินคาทุกโครงการ  (เอกสารแนบหมายเลข 5.4.1) 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงาน มากกวารอยละ 85 ตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการทางวิชาการ คือรอยละ 85 และมีการดําเนนิงานมากกวารอยละ 85  ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชพัฒนาการใหบริการวิชาการ
ใหดียิ่งขึ้นในครั้งตอไป 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 5.4.1 • ผลการประเมินการใหบริการแกสังคม  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบงช้ี 7.1 : สถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน

ระดับสากล 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 
ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดย  เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7  วันกอนการประชุม 

4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว    
    ลวงหนา 
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ- 
    บาล ทั่วทั้งองคกร 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

 1. ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา คนปจจุบันไดแก อาจารยมานา คุณธาราภรณ  มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน  โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางรวมกัน ทั้งนี้ ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีนโยบายและแผนงานดานการบริหารจัดการ  ตามแนวทางการ
วางแผนของมหาวิทยาลัยโดยยึดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค เปาหมายเปนหลัก  ทั้งนี้ศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคาไดปฏิบัติตามแผนทั้งสวนที่เปนภารกิจประจําและภารกิจโครงการ (งปม.01)   โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จ  ผูรับผิดชอบ  ทรัพยากรที่ใช และรายละเอียดการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.1)   

 2.  ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง 
โดยบุคลากรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดรายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ ตอผูอํานวยการศูนยศึกษา
และวิจัยตราสินคา (เอกสารหมายเลข 7.1.2) 

3.  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการประชุมกรรมการหนวยงานหรือการประชุมของหนวยงานอยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการหนวยงานหรือบุคลากรในหนวยงานเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม (เอกสารหมายเลข 
7.1.3) 
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 4.  ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการประเมินผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑที่ตกลง

กันไวลวงหนา นอกจากนี้ยังแจงและมอบหมายใหบุคลากรทุกคนทําการประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งใหสรุปผลการปฏิบัติงานสงใหกับผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
(เอกสารหมายเลข 7.1.4) 

5.  ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ
และรับฟงความคิดเห็นของทุกคน โดยมีการวันประชุมทุก 1 เดือน และมีการมอบหมายแจกจายภาระงานให
บุคลากรในหนวยงานทํางานรวมกันในแตละโครงการ (เอกสารหมายเลข 7.1.5) 
 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.1. : สถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล คือ 5 ขอ  และมีการดําเนินงานผาน 5 ขอ ถือ
วาบรรลุเปาหมาย 

 
เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 

5 ขอ 5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดสานตอแนวทางการบริหารจัดการและแนะนําใหบุคลากรภายใน
องคกรดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 
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รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.1.1 • แผน/โครงการที่จะดําเนินการ ปการศึกษา 2552 (งปม.01) 
เอกสารหมายเลข 7.1.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสารหมายเลข 

1.1.2) 
• เอกสารการติดตามและประเมินแผนงาน ปการศึกษา 2552   (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.4) 
เอกสารหมายเลข 7.1.3 • รายงานการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
เอกสารหมายเลข 7.1.4 • ผลการประเมินการปฎิบัติงานของบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 7.1.5 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสารหมายเลข 

1.1.2) 
 
 
ตัวบงช้ี 7.3.1 : มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปของหนวยงาน  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู  
3. มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ ความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรูในปถัดไป 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1.  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป 2552 เพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรูตอเนื่องมาจากปการศึกษา 2551 โดยไดมอบหมายบุคลากรของศูนยฯ ใหเขารวมการประชุมสัมมนาหรือการ
บรรยายเกี่ยวกับการจัดการองคความรู ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูที่ไดจากการอบรม KM มา
พัฒนาแผน KM ของศูนยฯ ตอไป (เอกสารหมายเลข 7.3.1.1)  

2.  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดจัดทําแผนการจัดการความรู และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
โดยไดแตงตั้งผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู เพื่อทําหนาที่หลักในการรวบรวมความรูดานตราสินคา พัฒนา
ฐานความรูดานตราสินคา และเผยแพรความรูผานขาวสารผานเว็บไซตของศูนยฯ (เอกสารหมายเลข 7.3.1.2) 
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3.  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดดําเนินการติดตามแผนการจัดการความรู จากผูรับผิดชอบดานการ

จัดการความรู (เอกสารหมายเลข 7.3.1.3) 
 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.3.1 : มีการพัฒนาหนวยงานสู
องคการเรียนรู คือระดับ 5 และมีการดําเนินงานระดับ 3 ถือวาไมบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 5 ระดับ 5 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีมหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จักไดพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนในปตอไปและจัดทําองคความรู
เผยแพรบนเว็บไซตของศูนยฯ และประชาสัมพันธการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น 
 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน     
เอกสารหมายเลข 7.3.1.1 • แผนงานการจัดองคกรแหงการเรียนรู 
 • เอกสารประกอบการเขารวมอบรมการจัดการองคความรู  
เอกสารหมายเลข 7.3.1.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสารหมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 7.3.1.3 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสารหมายเลข 1.1.2) 
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ตัวบงช้ี 7.4.1 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2.   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและเสนอ ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
และ กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.   มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชพีอยางรวดเร็วตามสายงาน 

4.   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
5.    มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงและมี แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหดีขึ้น 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุก ขอ 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ซึ่งไดบรรจุไว
ในแผนงานประจําป 2552 (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) 

2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน โดยสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดเขารับการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ทั้งใน
และนอกสถานที่ (เอกสารหมายเลข 7.4.1.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ใชระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 7.4.1.3) 

4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
โดยมีการประเมินกันเองระหวางบุคากรภายในศูนย และระหวางผูอํานวยการศูนยฯ กับบุคลากร ตลอดจนบุคลากร
ประเมินผูอํานวยการศูนยฯ (เอกสารหมายเลข 7.4.1.4) 

5. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูอํานวยการศูนยฯ เปน
ลายลักษณอักษรและดวยวาจา (เอกสารหมายเลข 7.4.1.5) 



 

 34

 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.4.1 : มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือระดับ 3 และมีการ
ดําเนินงานผานระดับ 5 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 3 ระดับ 3 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีมหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3  คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จักใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
รูปธรรม และมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ ตลอดจนมีการนําเสนอผลการประเมินตอผูอํานวยการ
ศูนย เพื่อนาํผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.4.1.1 • แผนงานประจําปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 1.1.3) 
เอกสารหมายเลข 7.4.1.2 • ตารางสรุปการเขารวมฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ของบุคลากรศูนย

ศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 7.4.1.3 • ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ 157/2552 เรื่อง กําหนดอัตรา 

คาใชจายพนักงานไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมสัมมนา อบรม 
ฝกอบรมดูงานปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานระยะสั้นในตางประเทศใหแก
มหาวิทยาลัยฯ 
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เอกสารหมายเลข 7.4.1.4 • แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 7.4.1.5 • ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
ตัวบงช้ี 7.5  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยป

การศึกษา 2552 รองอธิการบดีฝายวิจัยมีนโยบายใหหนวยงานภายใตฝายวิจัยจัดทําฐานขอมูลใน Dataverse 
Network เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับสากล ทั้งนี้ภายในเว็บไซตของศูนยฯ เองก็ไดมีการรวบรวม
บทคัดยองานวิจัยและขอมูลดานตราสินคาไวภายในเว็บไซตดวย (เอกสารหมายเลข 7.5.1) 

2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีฐานขอมูลการบริหารจัดการ ไดแก ฐานขอมูลของผูเขารวมอบรม
โครงการบริการวิชาการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ลงทะเบียนไวในเว็บไซตของศูนยฯ ฐานขอมูลบทคัดยองานวิจัย
และขอมูลดานตราสินคา (เอกสารหมายเลข 7.5.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดมีการจัดทําระบบความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยผูที่ขอรับ
ขาวสารของศูนยฯ จะตองลงทะเบียนกับทางเว็บไซตของศูนยฯ เพื่อรับขาวสาร (เอกสารหมายเลข 7.5.3) 

4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
ในการสํารวจความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 7.5.4) 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ คือระดับ 3 และมีการดําเนนิงาน ระดับ 4 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 3 ระดับ 3 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลอยาง
สมํ่าเสมอ 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.1  • เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 

• เว็บไซตฐานขอมูล Dataverse Network 
http://dataverse.dvn.utcc.ac.th/dvn/ 

เอกสารหมายเลข 7.5.2 • รายละเอียดของฐานขอมูลผูเขารวมอบรมโครงการบริการวิชาการ 
ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ลงทะเบียนไวในเว็บไซตของศูนยฯ 

• เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 
เอกสารหมายเลข 7.5.3 • เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 
เอกสารหมายเลข 7.5.4 • แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
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ตัวบงช้ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตอง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบายและแนวทางใหทุกหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง

อันเกิดจากผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อดําเนินการตามนโยบายและแนวทางของมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 
7.8.1) 

2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ  ความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ โดยจัดทําเปนแผน
ความเสี่ยงของศูนยประจําปการศึกษา 2552  (เอกสารหมายเลข 7.8.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการเผยแพรใหกับบุคลากรของ
ศูนยฯ ไดรับทราบ และเพื่อใหบุคลากรของศูนยฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และอาจเกิดขึ้นไดระหวางการ
ดําเนินงาน  (เอกสารหมายเลข 7.8.3) 
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4. บุคลากรของศูนยฯ มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งทําใหการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 7.8.4) 
5. บุคลากรของศูนยฯ มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2552 

และนําเสนอตอผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา (เอกสารหมายเลข 7.8.5) 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา คือระดับ 5 และมีการดําเนินงานระดับ 5 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 5 ระดับ 5 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องและคนหา
ปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม 
 

การกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน  
เอกสารหมายเลข 7.8.1 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 7.8.2 • แผนงานบริหารความเสี่ยงปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 7.8.3 • แผนงานบริหารความเสี่ยงปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 7.8.4 • สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เอกสารหมายเลข 7.8.5 • สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (Link เอกสารหมายเลข 

7.8.4) 
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ตัวบงช้ี 7.8.1 : การจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานของการจัดการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
3. มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยศูนยศึกษาและวิจัย

ตราสินคา ไดนํานโยบายดังกลาวมาจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานของการจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยของศูนยฯ (เอกสารหมายเลข 7.8.1.1)  

2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.8.1.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย โดยมีการดาํเนินงานตามแผนที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 7.8.1.3) 

4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
7.8.1.4) 

5. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย เพื่อนํามาพัฒนาแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 7.8.1.5) 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.8.1 : การจัดการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย คือระดับ5 และมีการดําเนินงานระดับ 5 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
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เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 

ระดับ 5 ระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดดําเนินงานตามแผนจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน   
เอกสารหมายเลข 7.8.1.1 • แผนงานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

• สําเนาคําส่ังที่ 728/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ติดตามผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและดานกายภาพภายใน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

เอกสารหมายเลข 7.8.1.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร
หมายเลข 1.1.2) 

เอกสารหมายเลข 7.8.1.3 • บันทึกเชิญประชุมของชมรมแมศรีเรือน 
เอกสารหมายเลข 7.8.1.4 • สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
เอกสารหมายเลข 7.8.1.5 • สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  (Link เอกสาร

หมายเลข 7.8.1.4) 
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ตัวบงช้ี 7.10.1 : มีระบบและกลไกการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน   
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.    มีนโยบาย ในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน 
2.    มีผูรับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน 
3.    มีการดําเนินงาน 
4.    มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

            5.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1.   ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีนโยบายในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน 

(เอกสารหมายเลข 7.10.1.1) 
2.   ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการมอบหมายใหบุคลากรของศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบในการสํารวจ

ความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 7.10.1.2) 
3.    บุคลากรของศูนยฯ ไดดําเนินงานในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน โดยใช

แบบสอบถามในสํารวจความพึงพอใจกับผูใชบริการ (เอกสารหมายเลข 7.10.1.3) 
4.    บุคลากรของศูนยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานในการใหบริการหนวยงาน โดยผลการประเมินใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (เอกสารหมายเลข 7.10.1.4) 
              5.  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดดําเนินการนําผลการประเมินดานที่มีคาเฉลี่ยนอยตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานเรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข 7.10.1.5) 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.10.1 : มีระบบและกลไกการสํารวจ

ความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  คือระดับ 5 และมีการดําเนินงานระดับ 5 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 5 ระดับ 5 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดพัฒนาเครื่องมือวัดและขยายแนวทางการเก็บขอมูลมากขึ้น 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน  
เอกสารหมายเลข 7.10.1.1 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 7.10.1.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 7.10.1.3 • แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน   
เอกสารหมายเลข 7.10.1.4 • ผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน  ประจําป

การศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 7.10.1.5 • ผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน  ประจําป

การศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 7.10.1.4) 
 
 
ตัวบงช้ี 7.11.2 : ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีนโยบายที่สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม 
2.  มีการใหความรูความเขาใจกับบุคลากรในการรับนักศึกษาใหม 
3.  มีการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม 
4.  มีการดําเนินการตามนโยบายอยางครบถวน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 – 3 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีนโยบายที่สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม ตาม

แนวนโยบายของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.11.2.1) 
2. ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการใหความรูความเขาใจกับบุคลากรในการรับนักศึกษา

ใหมของมหาวิทยาลัย โดยมีการแจงในที่ประชุมใหไดรับทราบถึงแนวนโยบายการรับสมัครนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.11.2.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม โดยการนํา
รายละเอียดการรับสมัครมาวางไวที่ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา และมีการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
ผานเว็บไซตของศูนยฯ ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.11.2.3) 

4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการดําเนินการตามนโยบายอยางครบถวน (เอกสารหมายเลข 
7.11.2.4) 
 

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสินคา  มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4  ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.11.2 : ความรูความเขาใจและการมี

สวนรวมในการรับนักศึกษาใหม คือระดับ 4 และมีการดําเนินงานระดับ 4 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 4 ระดับ 4 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม ตามนโยบายของ
ทางมหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการติดตามขาวสารจากการประชุมหัวหนาหนวยงาน  เว็บไซต และส่ือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ  เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย 
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การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข  7.11.2.1 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข  7.11.2.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข  7.11.2.3 • เว็บไซตของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

www.utcc.ac.th/brandthaicenter 
• ภาพถายการวางเอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหมภายในศูนยฯ 

เอกสารหมายเลข  7.11.2.4 • เว็บไซตของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
www.utcc.ac.th/brandthaicenter 

• ภาพถายการวางเอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหมภายในศูนยฯ (Link 
เอกสารหมายเลข 7.11.2.3) 

 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงช้ี 8.1.1 : มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.    มีการวิเคราะหและประมาณการการใชงบประมาณ 
2.    มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส    
       ตรวจสอบได 
3.    มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใชงบประมาณที่หัวหนาหนวยงานสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
       ได 
4.    มีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณอยางเปนระบบตอหัวหนาหนวยงาน 
5.    หัวหนาหนวยงานมีการติดตามผลการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก 
       รายงานการใชงบประมาณไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
6. มีการนําขอมูลการใชงบประมาณไปประกอบการจัดทํางบประมาณในปการศึกษาถัดไป 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1.    ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการวิเคราะหและประมาณการใชงบประมาณ  ประจําปการศึกษา 

2552 โดยใชขอมูลการใชงบประมาณของปการศึกษา 2551 มาเปนฐานในการวิเคราะห (เอกสารหมายเลข 
8.1.1) 

2.    ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีแนวทางการจดัสรรงบประมาณและวางแผนการใชงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  (เอกสารหมายเลข 8.1.2) 

3.    มหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใชงบประมาณประจําป โดยศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคาไดใชฐานขอมูลดังกลาวในการวิเคราะห และปรับการใชในแตละป (เอกสารหมายเลข 8.1.3) 

4.    ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณอยางเปนระบบตอผูอํานวยการ
ศูนย โดยเสนอในที่ประชุม (เอกสารหมายเลข 8.1.4) 

5.    ผูอํานวยการศูนยฯ มีการติดตามผลการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานการใชงบประมาณไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 8.1.5)  

6.   ผูอํานวยการศูนยฯ มีการนําขอมูลการใชงบประมาณไปประกอบการจัดทํางบประมาณในป
การศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 8.1.6) 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ  6 ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 8.1.1 มีระบบและกลไกในการบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คือระดับ 6 และมีการดําเนินงานระดับ 6 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 6 ระดับ 6 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จักไดวิเคราะหและปรับปรุงแผนการจัดทํางบประมาณอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 8.1.1.1 • สรุปการวิเคราะหงบประมาณ ปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 8.1.1.2 • งบประมาณโครงการ KPI ประจําปการศึกษา 2552  
เอกสารหมายเลข 8.1.1.3 • ฐานขอมูลการใชงบประมาณประจําป http://intranet.utcc/ใบขอซื้อ

ออนไลน 
เอกสารหมายเลข 8.1.1.4 • สรุปคาใชจายโครงการ KPI ประจําปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 8.1.1.5 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 8.1.1.6 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
 
 
 
ตัวบงช้ี 8.1.2 : รอยละของงบประมาณเหลือจายสุทธิแตกตางจากงบประมาณที่ตั้งไว 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มากกวารอยละ 30 รอยละ 10 - 30 นอยกวารอยละ 10 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดรับงบประมาณโครงการตาม KPIs จํานวน 90,350 บาท และมีรายจาย 
จํานวน 61,204 บาท คงเหลือ 29,146 บาท เนื่องจากเกิดเหตุการณไมสงบทางการเมืองทําใหศูนยฯ ไมสามารถจัด
โครงการ CEO Branding ได ทั้งที่ทําการประชาสัมพันธไปเรียบรอยแลว จึงจําเปนตองยกเลิกการจัดโครงการ
ดังกลาวทําใหเหลืองบประมาณจํานวนหนึ่ง (โครงการ CEO Branding กําหนดจัดงานวันที่ 25 พฤษภาคม  2553) 
คิดเปนรอยละของงบประมาณเหลือจายสุทธิ รอยละ 32 (เอกสารหมายเลข 8.1.2.1) 

 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานรอยละ 32 ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 8.1.2 : รอยละของงบประมาณเหลือ

จายสุทธิแตกตางจากงบประมาณที่ตั้งไว คือรอยละ (ไมมีการตั้งเปาไว) และมีการดําเนินงานมากกวารอยละ 30 
ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ไมมีการตั้งเปาไว รอยละ 10 – 30 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

1 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

แนวทางการพฒันา 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จัดใหมีการวางแผนการใชงบประมาณโครงการตาม KPIs กอนส้ินปภาค

การศึกษาลงหนาอยางนอยประมาณ 2 เดือน  เพื่อปองกันการเกิดปญหาตางๆ ที่สงผลใหไมสามารถจัดโครงการได
เสร็จส้ินในภาคการศึกษา (โครงการ CEO Branding กําหนดจัดงานวันที่ 25 พฤษภาคม  2553 แตจําเปนตอง
ยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุการณไมสงบทางการเมือง) 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 8.1.2.1 • งบประมาณประจําปการศึกษา 2552  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะและสถาบัน  
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน 
    และภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบการประกันคุณภาพ โดยปฎิบัติตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 9.1.1)  
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวทิยาลัย โดยศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ จึงไดมอบหมายใหบุคลากรของศูนยฯ เขารวมอบรมการจัดทําการประกันคุณภาพ กับกองประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 9.1.2) 

3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 9.1.3) 
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4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (เอกสารหมายเลข 9.1.4) 
5. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการนําผลการประกันคุณภาพตลอดจนขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 9.1.5) 
6. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช

รวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย โดยศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดเขาไปกรอกขอมูลการ
ประกันคุณภาพเรียบรอยแลว และในเว็บไซตของศูนยฯ เองก็ไดมีการนํารายงานการประกันคุณภาพขึ้นแสดงไว
ภายในเว็บไซตดวย (เอกสารหมายเลข 9.1.6) 
 

 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.1. : มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา คือระดับ 6 และมีการดําเนินงานระดับ 6 ถือวา
บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 6 ระดับ 6 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดสรางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และหนวยงาน  และระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 
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รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.1.1 • แผนงานประกันคุณภาพของหนวยงาน ป 2552 
เอกสารหมายเลข 9.1.2 • เอกสารประกอบการเขารวมอบรมการประกันคุณภพ / บันทึกเชิญเขา

รวมการอบรม 
เอกสารหมายเลข 9.1.3 • แผนงานประกันคุณภาพของหนวยงาน ป 2552 (Link เอกสารหมายเลข 

9.1.1) 
เอกสารหมายเลข 9.1.4 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในป 2551 
เอกสารหมายเลข 9.1.5 • ผลการดําเนินงานตาม Improvement Plan ปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 9.1.6 • เว็บไซตของศูนยฯ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 

• ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA online System 
http://e-sar.utcc.ac.th/CHEQA/default.aspx 

 
 
ตัวบงช้ี 9.1.2 : การดําเนินกิจกรรม 5ส  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรม 5ส 
2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
4. มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม 5ส 
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการดําเนินกิจกรรม 5ส  กับการประกันคุณภาพภายใน 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานกิจกรรม 5ส เปน

ลายลักษณอักษร (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) 
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2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยใหบุคคลากรทุกคนใน

หนวยงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 5 ส. (เอกสารหมายเลข 9.1.2.2) 
3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินการเปนไปตามแผนดําเนินงานกิจกรรม 5ส (เอกสาร

หมายเลข 9.1.2.3) 
4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (เอกสารหมายเลข 

9.1.2.4) 
5. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด ออกเปน 4 ครั้ง 

ซึ่งประเมินผลโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (เอกสารหมายเลข 
9.1.2.5) ทั้งนี้ผลการประเมิน 5ส จากสวนกลางอยูในระดับดี (เอกสารหมายเลข 9.1.2.6) 

6. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม 5ส ในป
การศึกษาตอไป (เอกสารหมายเลข 9.1.2.7) 

 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัย 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.1.2  : การดําเนินกิจกรรม 5ส  
คือระดับระดับ 6 และมีการดําเนินงานระดับ 6 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 6 ระดับ 6 

 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการดําเนินกิจกรรม 5 ส  กับการประกันคุณภาพภายใน 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 
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รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.1 • แผนงานกิจกรรม 5 ส ปการศึกษา 2552 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.2 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.3 • แผนงานกิจกรรม 5 ส ปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 

9.1.2.1) 
• สรุปผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการ

ศูนยฯ 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.4 • บันทึกการประชุมของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (Link เอกสาร

หมายเลข 1.1.2) 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.5 • สรุปผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการ

ศูนยฯ (Link เอกสารหมายเลข 9.1.2.3) 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.6 • ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส ปการศึกษา 2552 จากสวนกลาง 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.7 • สรุปผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการ

ศูนยฯ (Link เอกสารหมายเลข 9.1.2.3) 
 
 
 
ตัวบงช้ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5.   มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปน

แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 9.3.1) 
2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 9.3.2) 
3. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรูปเลมเอกสารและการ

กรอกขอมูลออนไลนในเว็บไซตของกองประกันคุณภาพการศึกษา และไดมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตอกองประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
(เอกสารหมายเลข 9.3.3) 

4. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 9.3.4) 

 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คือระดับ 4 และมีการดาํเนินงานระดับ 4 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
ระดับ 4 ระดับ 4 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จัดใหมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 
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รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.3.1 • รายงานการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552  
เอกสารหมายเลข 9.3.2 • แผนงานประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ป 2552 (Link เอกสาร

หมายเลข 9.1.1) 
• แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2552 (Link 

เอกสารหมายเลข 9.1.5) 
เอกสารหมายเลข 9.3.3 • ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA online System 

http://e-sar.utcc.ac.th/CHEQA/default.aspx (Link เอกสารหมายเลข 9.1.6) 
• รายงานการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 (Link เอกสารหมายเลข 9.3.1) 

เอกสารหมายเลข 9.3.4 • แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2552 (Link 
เอกสารหมายเลข 9.1.5) 

 
 
ตัวบงช้ี 9.3.1 : รอยละของการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯเสนอให 
                     หนวยงานปรับปรุง  
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 60 รอยละ 60 – 80 มากกวารอยละ 80 

  
ผลการดําเนินงาน 

รายการ หนวย ปการศึกษา 2552 
เปาหมาย รอยละของขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุง 

รอยละ 100 

ตัวตั้ง     จํานวนขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เสนอ
ใหหนวยงานปรับปรุงแลวสําเร็จ 

ขอ 4 

ตัวหาร   จํานวนขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เสนอ
ใหหนวยงานปรับปรุงทั้งหมด 

ขอ 4 

ผลลัพธ   รอยละของขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
เสนอใหหนวยงานปรับปรุง 

รอยละ 100 
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การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.3.1 : รอยละของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯเสนอใหหนวยงานปรับปรุง คือมากกวารอยละ 80 และมีการ
ดําเนินงานรอยละ 100 ถือวาบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2552 เปาหมายป 2553 
มากกวารอยละ 80 มากกวารอยละ 80 

 
แนวทางการพฒันา 

ควรดําเนินการตามขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯเสนอใหหนวยงานปรับปรุง แกไขใหได
ครบทุกประการ 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 
การกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
ชื่อ    นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน 6355-56 
อีเมล  mchayanit@gmail.com, mameaw_7@hotmail.com 

ชื่อ  อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
เบอรโทรภายใน  6355 
อีเมล mana_jay@hotmail.com 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.3.1.1 • ผลการดําเนินงานตาม Improvement Plan ปการศึกษา 2552 (Link 

เอกสารหมายเลข 9.1.5) 
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ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน : เนนผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม     ผลงานวงรอบปการศึกษา 2552 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
องคประกอบที่ 1    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อยางนอยรอยละ 80 รอยละ 80 2 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 1 

  2.5 

องคประกอบที่ 4    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 
ตัวบงชี้ที่ 4.3.1 
ตัวบงชี้ที่ 4.5 

4 ขอ 
4 ขอ  

20,000 บาท 
- 

4 ขอ 
4 ขอ 

5,202,900 บาท 
- 

2 
3 
2 
- 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 4 

  2.33 

องคประกอบที่ 5    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 

ระดับ 5 
3 โครงการ 
รอยละ 85 

ระดับ 6 
3 โครงการ 

มากกวารอยละ 85 

2 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 5 

  2.66 

องคประกอบที่ 7 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 

 
5 ขอ 

 
5 ขอ 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 7.3.1 ระดับ 5 ระดับ 3 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1 ระดับ 3 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ3 ระดับ 3 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8.1 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.10.1 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.11.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 7 

  2.87 

องคประกอบที่ 8 
ตัวบงชี้ที่ 8.1.1 

 
ระดับ 6 

 
ระดับ 6 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 8.1.2 - รอยละ 32 1 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 8 

  2 

องคประกอบที่ 9 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 

 
ระดับ 6 

 
ระดับ 6 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 9.1.2 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3.1 มากกวารอยละ 80 รอยละ 100 3 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 9 

  3 

รวมคะแนนรวมทุก 
ตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 

  2.56 
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ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
             

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 

 
ระดับ 7 

 
ระดับ 7 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อยางนอยรอยละ 80 รอยละ 80 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ3 ระดับ 3 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนน  
มาตรฐานที่ 2ก 

  2.85 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 
ตัวบงชี้ที่ 4.5 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 

 
4 ขอ 

- 
ระดับ 5 
รอยละ 85 

 
4 ขอ 

- 
ระดับ 6 

มากกวารอยละ 85 

 
2 
- 
2 
3 

เฉล่ียคะแนน  
มาตรฐานที่ 2ข 

  2.33 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 

 
4 ขอ 

 
4 ขอ 

 
3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

  3 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

  2.68 

 
 
 
 



ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

  = บรรลุ 
x = ไมบรรล ุ

คะแนนประเมิน 
หมายเหต ุ

(เชนเหตผุลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

1.1 ระดับ 7  ระดับ 7  3  

1.2 
อยางนอย
รอยละ 80 20×100 ÷ 25 รอยละ 80  2 

 

4.1 4 ขอ  4 ขอ  2  
4.2 4 ขอ  4 ขอ  3  
4.3.1 20,000 บาท  5,202,900 บาท  2  
4.5 - - -  -  
5.1 ระดับ 5  ระดับ 6  2  
5.3.1 3 โครงการ  3 โครงการ  3  

5.4 รอยละ 85  
มากกวา 
รอยละ 85  3 

 

7.1 5 ขอ  5ขอ  3  
7.3.1 ระดับ 5  ระดับ 3 x 2  
7.4.1 ระดับ 3  ระดับ 5  3  
7.5 ระดับ 3  ระดับ 3  3  
7.8 ระดับ 5  ระดับ 5  3  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

  = บรรลุ 
x = ไมบรรล ุ

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
(เชนเหตผุลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

7.8.1 ระดับ 5  ระดับ 5  3  
7.10.1 ระดับ 5  ระดับ 5  3  
7.11.2 ระดับ 4  ระดับ 4  3  
8.1.1 ระดับ 6  ระดับ 6  3  
8.1.2 -  รอยละ 32  1  
9.1 ระดับ 6  ระดับ 6  3  
9.1.2 ระดับ 6  ระดับ 6  3  
9.3 ระดับ 4  ระดับ 4  3  

9.3.1 
มากกวา 
รอยละ 80 4×100 ÷ 4 รอละ 100  3 

 

 
 



สวนที่ 3 
จุดแข็ง  จุดออน และแนวทางการพัฒนาโดยใชหลัก SWOT 

 
องคประกอบที่1 ปรัชญา/ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง  

1. มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงานและการติดตามประเมินแผนงาน 

2. มีการนําเอาผลการประเมินมาปรับปรุงการเขียนแผนงานในปตอๆไป 
แนวทางเสรมิ  

ควรนําเอาผลการประเมินแผนมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
จุดออน  

การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฎิบัติงานดีข้ึนจากปที่ผานมา แต
ยังถือวายังบรรลุเปาหมายไดไมดีนัก 
แนวทางแกไข  

ควรติดตามการดําเนินงานและทําการวิเคราะหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตางๆ วาเปนไป
ตามแผนที่วางไวหรือไม เพราะเหตุใดเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดในระดับที่
สูงขึ้น 
 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
จุดแข็ง 

1. ศูนยฯ มีนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพในการทํางานวิจัยและมีแผนงานผลิตงานวิจัยที่ชัดเจน 
2. มีความพยายามรวบรวม ความรูจากงานวิจัยและบทความที่เปนงานสรางสรรคจาก

หนวยงานตางๆ มาเผยแพรใหเกิดการนําไปใชประโยชนมากขึ้น 
แนวทางเสริม 

ควรมีระบบและกลไกการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายในเพื่อให
สามารถผลิตงานวิจัยไดอยางกวางขวางมากขึ้น 
จุดออน  

ขาดการนาํเสนอผลงานในระดับสาธารณะ 
แนวทางแกไข  

1. ทบทวนแผนงานวิจัยโดยเพิ่มการเผยแพรผลงานวิจัยเขาไปดวย 
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2. ฝายวิจัยควรเปนหนวยงานตนเรื่องในการผลักดันใหมีการนําเอาผลงานวิจัยไปเผยแพร
และตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 
องคประกอบที่ 5   การบรกิารทางวชิาการแกสังคม 
จุดแข็ง 

1. แมวามีเจาหนาที่ประจําศูนยฯ จํานวนนอย แตก็มีการดําเนินกิจกรรมและโครงการบริการ
วิชาการจํานวนมาก 

2. มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการในระดับสูง 
แนวทางเสรมิ 

ศูนยมีระบบและกลไกในการบริหารทางวิชาการแกสังคมที่ดีและมีการดําเนินงานใน
โครงการที่เปนประโยชนตอสังคมซึ่งถาหากสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ
ใหสามารถเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยจะทําใหมีประโยชนยิ่งขึ้น 
จุดออน  

ขาดแหลงการใหบริการทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ
แนวทางแกไข 

นําเสนอใหฝายวิจัยเปนผูดําเนินงานและกําหนดนโยบายใหหนวยงานระดับศูนยหรือ
สถาบันภายใตการกํากับดูแลดําเนินการรวมกัน 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
จุดแข็ง   
 1. ศูนยมีการทําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารงานของศูนยไดอยางดี 
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในสวนที่หนวยงานสามารถดําเนินงานได และมี
การติดตามการดําเนินงานตามแผนงานไดอยางเปนระบบ 
 2. มีแผนงานและการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมไดดี 
แนวทางเสรมิ  

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแผนการจัดการความเสี่ยงและองคกรแหงการเรียนรูที่เปน
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
จุดออน 

1. การประเมินผลงานของบุคลากรยังไมสามารถสรางแรงจูงใจและเห็นภาพของ
ความกาวหนาในการทํางานไดในอนาคต 
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2. ศูนยฯ ยังไมมีความเขาใจเรื่องการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูที่เปนระบบและ
ถูกตอง 

3. ยังไมมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
4. ไมมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและไมมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
แนวทางแกไข 

1. หนวยงานควรสรางความเขาใจใหบุคคลากรในเรื่องของการประเมินผลงานและโอกาสใน
การกาวหนาในการทํางาน 

2. ควรประสานงานกับฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการจัดทํา KM เพื่อจะ
ไดมีการดําเนินงานไดอยางเปนระบบ 

3. ควรประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
4. ควรมีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ

และกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน ตลอดจนใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนระบบ 

5. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
 ศูนยมีระบบและกลไกในการจัดสรรวิเคราะหการใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางเสรมิ  

ไมมี 
จุดออน  

ไดรับเงินงบประมาณโครงการต่ํากวาที่ขออนุมัติไป ทําใหตองตัดกิจกรรมที่เปนประโยชน
และจําเปนบางอยางในโครงการออกไป 
แนวทางแกไข  

ใหคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ประชุมรวมกันกับหัวหนาหนวยงานเพื่อธิบายชี้แจง
ความตองการใชงบประมาณกอนตัดทอนงบประมาณ 
 
 
 
 
 



  

 64

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดีบุคคลากรใหความสําคัญกับการทําประกัน
คุณภาพและศูนยฯ ไดนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

2. มีการดําเนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. มีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพครบถวน 

แนวทางเสรมิ 
1. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพศึกษา

ใหดียิ่งขึ้น 
2. ควรมีการจัดทําแนวปฎิบัติที่ดีในองคประกอบที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดดีเพื่อเปน

แนวทางการทํางานของศูนยฯ ใหการดําเนินงานที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ได 
จุดออน  
 ขาดการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพศึกษา 
แนวทางแกไข  
 ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพศึกษา 
 
สรุปภาพรวมของหนวยงาน 
จุดแข็ง  
 1. ศูนยฯ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีแผนงานและมีการดําเนินงานตามแผนงานใน
ทุกๆ ดานทั้งในดานแผนงานหลักของศูนยฯ งานวิจัย ตลอดจนการดําเนินงานดานความเสี่ยง 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดีบุคคลากรใหความสําคัญกับการทําประกัน
คุณภาพและศูนยฯ ไดนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
 3. ศูนยฯ มีบุคลากรจํานวนนอยแตยังจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมได
จํานวนมาก 
แนวทางเสรมิ 

ศูนยฯ ควรนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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จุดออน 

ศูนยฯ มีบุคลากรจํานวนนอย แตปริมาณงานหลักของศูนยและงานวิจัยมีจํานวนมาก โดย
นักวิจัยประจําศูนยฯ มีเพียง 1 คน ควรสรรหาตําแหนงนักวิจัยเพิ่มเติม เพื่อที่จะดําเนินการบริการ
ทางวิชาการตลอดจนงานวิจัยไดมากขึ้นและสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนงานได
ครบถวน 
แนวทางการพัฒนา 

ควรเสนอเรื่องตอฝายวิจัยเพื่อโปรดพิจารณาสรรหาพนักงานเพิ่มเติมในตําแหนงนักวิจัย 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย  
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
จําแนกตามรายองคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบ ปการศึกษา 2552 
จํานวนดัชน ี ผลการประเมิน คาเฉลี่ย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ 
    ดําเนนิการ 

2 4 2 

4. การวิจัย 3 7 2.33 
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 3 8 2.66 
7. การบรหิารและการจัดการ 8 23 2.87 
8. การเงินและงบประมาณ 2 4 2 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4 12 3 

รวม 22 58 80 

 
 
 

 
 



  

 66

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
     
 
 
 
 
 

 
 


