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คํานํา 
 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่
นําไปสูการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนยฯ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ดังนั้น จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ขึ้นเพื่อใชเปน
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 
2551 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 

 

 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 
รักษาการผูอํานวยการศูนยศกึษาและวจิัยตราสินคา 

25 มิถุนายน 2551 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1. ลักษณะองคกร  (Organizational Description)  
 

1.1 สภาพแวดลอมภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

                    (Brand Studies and Research Center, University of the Thai Chamber of Commerce) 

ตั้งอยูที่ อาคาร 9 คณะนเิทศศาสตร ช้ัน 3 ขนาดพื้นทีห่อง 10 x 10 เมตร 
 

1.2   ประวัติความเปนมาของฝาย/หนวยงาน           

ปจจุบัน ตราสินคา หรือ แบรนด เปนแนวคิดที่มีความสําคัญอยางมากตอการบริหาร
การตลาดแนวใหม  โดยท่ีตราสินคาไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
สรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได ดวยการมีตราสินคาที่ครองใจผูบริโภคและมีเอกลักษณที่เดนเหนือ
คูแขงในตลาด แตในขณะที่ทุกวงการธุรกิจตางเห็นถึงความสําคัญของตราสินคา ผูที่มีความรูอยาง
ลึกซึ้งในเรื่องของตราสินคากลับมีอยูจํากัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซ่ึงองค
ความรูเกี่ยวกับตราสินคายังนับวาอยูในยุคเริ่มตนเทานั้น เนื่องจากยังไมมีสถาบันหรือหนวยงานใด
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการศึกษาวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวกับตราสินคาเลย 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ที่ริเร่ิมใหมี
การเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรการตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเนื้อหาสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรไดมุงเนนในองคความรูดานตราสินคาและการสื่อสารตราสินคาอยูดวย รวมทั้งมี
วิทยานิพนธและสารนิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางตราสินคา การสรางสัญลักษณตราสินคา การ
ขยายตราสินคา และกลยุทธการสื่อสารตราสินคาอยูอีกจํานวนมาก คณะนิเทศศาสตร จึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรวมมือกับหอการคาไทยในฐานะศูนยกลางความสัมพันธของ
องคกรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานตราสินคา จัดตั้งเปน 
“ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” (Brand Research and Studies Center) เพื่อที่จะเปนศูนยกลางรวบรวม
วิทยาการดานตราสินคา การวิจัยดานตราสินคา การใหคําปรึกษาตลอดจนเปนแหลงบริการขอมูล
ความรูดานตราสินคา อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางตอการเผยแพรความรู ความเขาใจในการ
สราง พัฒนาและสื่อสารตราสินคาอยางเปนระบบใหแกองคกรธุรกิจในประเทศไทย เพื่อที่จะ
สามารถสรางคุณคาที่แตกตางของตราสินคาไทย และพัฒนาสูการแขงขันในตลาดโลกอยางมี
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ศักยภาพ ซ่ึงจะเปนอีกหนทางหนึ่งในการสรางความมั่นคงและความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะยาว 

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 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 พัฒนาศักยภาพธุรกจิไทย 

2.2  วิสัยทัศน : เปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ใหบริการความรู 
ดานตราสินคาเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธ และศูนยฝกอบรมดานการบริหารตราสินคาที่มีช่ือเสียงเปน
ที่ยอมรับจากผูประกอบการธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐในประเทศไทย 

2.3  พันธกิจ :  
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการและเผยแพรแก 

องคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนนกัศกึษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 2. ศึกษา คนควา และวจิัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจยั 
รายงาน บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยัง
หนวยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
สงเสริมการสงออก สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพรความรู
โดยการจดังานประชุมสัมมนาวิชาการดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที ่
ปรึกษามืออาชพีดานการพฒันากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธรุกิจภาคเอกชน 

 4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการใน 
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
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2.4  วัตถุประสงค :  
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตรา

สินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน
บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 

3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามือ
อาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจเอกชน (โครงการ
จัดหารายได) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น 

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการ
ในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและ
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
 
3. นโยบาย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาจึงไดวาง
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการไวดังนี้ คือ  

1. มุงสรางและเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับตราสินคา  

2. บริการสังคมดวยการจัดหลักสูตรการฝกอบรม การเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธตราสินคา
ใหแกองคกรตางๆ ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางตราสินคา  

3. เปนเวทีแลกเปลี่ยน เผยแพรความรูเกี่ยวกับกลยุทธตราสนิคาในระดับนานาชาติ 

4. ปรับปรุงพัฒนาใหเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 



4. โครงสรางองคกร  และระบบธรรมาภิบาลของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

อธิการบดี 
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หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานกิจการพิเศษ 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

ที่ปรึกษาศูนยฯ 

เลขานุการ 

หัวหนางานธุรการ/การเงิน 
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5. โครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

ผูอํานวยการ 
(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 

ที่ปรึกษาศูนยฯ 
- รองอธิการบดีฝายวิจัย 
- คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

เลขานุการ 
นายณัฐพล  จิตประไพ 

หัวหนางานวิชาการ 
(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 

หัวหนางานกิจการพิเศษ 
(อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช) 

หัวหนางานธุรการ/การเงิน 
(รองคณบดีฝายบริหาร) 

     ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
       นายณัฐพล จิตประไพ 
       นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

        ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
   ผศ.พิชัย  นิรมานสกุล 
   ผศ.ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ 
   อ.ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน 
   อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
        นายณัฐพล  จติประไพ 

  อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
   อ.ศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ 

   อ.มานา  คุณธาราภรณ 
   อ.พัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน 

   อ.อนัญญา  กรรณสูต 



6.  ขอมูลผูบรหิารหนวยงานและบุคลากร 
รายช่ือผูบริหารหนวยงาน 
1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  รักษาการผูอํานวยการศูนยศกึษา 

และวจิัยตราสนิคา 
2. นายณฐัพล  จิตประไพ   นักวจิัย 
3. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   เจาหนาที่ธุรการ 

 
7. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันทรฉาย  วิชญวโรทัย   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วไิลนุช   กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 
10. อาจารยพฒัน  บุญฤทธิ์รุงโรจน   กรรมการ 
11. นายณฐัพล  จิตประไพ    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

8. บุคลากร 
 หนวยงาน มจีาํนวนผูบริหาร และเจาหนาที ่  จํานวนทั้งสิ้น   3   คน แบงเปน 

 จํานวนผูบริหารหนวยงาน     1  คน  
 พนักงาน/เจาหนาที่ประจํา     2  คน   
 พนักงานสัญญาจาง        -    คน 
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9. ระดับการศึกษาของผูบรหิารหนวยงาน  
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- 1 คน - 

ที่มา :   -      ขอมูล ณ  พฤษภาคม 2551 
 

10. ระดับการศึกษาของเจาหนาท่ี (พนักงานประจํา + พนักงานสัญญาจาง) 
 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
- 1 คน 1 คน 

ที่มา :   -      ขอมูล ณ พฤษภาคม 2551 
 
11. งบประมาณ 

ปการศึกษา 2550  ศูนยศึกษาและวจิัยตราสนิคา  

ไดรับอนุมัติงบประมาณ       426,000  บาท 

รายจายในการดําเนินการ      426,000  บาท 

 
คอมพิวเตอร   

มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด  2 เครือ่ง และเครื่องพิมพจํานวน 2 เครื่อง โดย 
แบงเปน 
  - เครื่อง PC 2  เครื่อง  
  - เครื่องพิมพ 2  เครื่อง 
 
14. กลุมผูรับบริการหรือผลผลิตของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

- ดานสนับสนนุการวิจัย 

กลุมผูรับบริการไดแก นักศึกษา อาจารย นักธุรกิจและผูสนใจทัว่ไป    
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- ดานสนับสนนุการบริการวิชาการ  มีศูนยตางๆ ในสังกดั ดังนี ้

  กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา อาจารย นักธุรกิจและผูสนใจทัว่ไป    
 
    - ดานการใหบริการตามภารกิจของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
                        กลุมผูรับบริการไดแก นักศึกษา อาจารย นักธุรกิจและผูสนใจทัว่ไป    
 
16. พันธมิตรภายในที่สําคญัของศนูยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 1. ฝายวิจยั ซ่ึงเปนหนวยงานที่อํานวยการดานเอกสาร การอนุมัติ การเห็นชอบใน 
ดําเนินการตางๆ ของศูนยฯ 

 2. คณะนิเทศศาสตร ซ่ึงเปนหนวยงานที่คอยดูแลใหการดําเนินงานตางๆ ของศูนยฯ เปนไป
อยางเรียบรอย 
 
18. ความทาทายที่สําคัญของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
       สภาพแวดลอมดานการแขงขนั 

จุดแข็งและโอกาสของฝาย/หนวยงาน 

เปนหนวยงานในการใหบริการใหคําปรึกษาดานการสรางตราสินคา  การวิจัยใน
สถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จึงเปนโอกาสในการเปนผูนํารายแรกดานการ
ใหบริการที่ปรึกษาการสรางตราสินคา 
 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 
การสรางความเติบโตใหแกองคกร และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและสนับสนุน

เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานธุรกิจ 
 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการและการเรียนรูศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานระดบัหนวยงาน มดีังนี ้
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  1. สรุปผลการดําเนินงาน 

  2. นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

  3. นําขอเสนอ การแกไข ปรับปรุงและพัฒนา มากําหนดเปนนโยบายและ
แผนการดําเนนิงานของศูนย 

  4. ดําเนินการตามแผนงาน 

  5. ติดตามแผนงาน 

  6. ประเมินแผนงาน 

  7. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
19. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2549 
 

สถานะการดําเนินงาน  
ขอเสนอแนะ 

 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลว ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินการ 
ควรจัดทํา Website  
ซ่ึงอาจประสานขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ไดจัดทําเว็บไซตของ
ศูนยฯ เพื่อใชเปน
ชองทางในการ
ประชาสัมพันธ
หนวยงานและ
กิจกรรมตางๆ 
ตลอดจนการ
ใหบริการวิชาการ
ดานบทความ
เกี่ยวกับตราสนิคา  
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สถานะการดําเนินงาน  

ขอเสนอแนะ 
 

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลว ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

จัดสงพนักงานเพื่อเขา
อบรมทางดานภาษา 
อังกฤษ 

 พนักงานมี
พัฒนาการในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารไดดีขึ้น 
โดยพนกังานเขารับ 
การอบรม
ภาษาอังกฤษจาก
โครงการของคณะ
มนุษยศาสตร 

   

ควรพิจารณาดาํเนิน
โครงการเพื่อเปนการหา
รายไดตามพนัธกิจของ
ศูนยฯ  

อยูในระหวางการ
รางหลักสูตร และ
รูปแบบการ
ใหบริการ 

     

ควรเพิ่มเติม 
การประเมินในดาน 
การบริการวิชาการแก
สังคม 

จั ด ทํ า ดั ช นี แ ล ะ
ตั ว ช้ี วั ด ด า น ก า ร
บริการวิชาการแก
สังคม 

   

ตรวจสอบความถูกตอง 
ของรูปเลมรายงาน 
การประกนัคณุภาพ 

- มีการประชุมเพื่อ 
    ปรับเปลี่ยนแกไข  
    การจัดทํารายงาน 
    ใหถูกตองยิ่งขึ้น 
- สงกรรมการ 
    เขารวมประชุมกับ 
    กองประกัน 
    คุณภาพไดรับ 
    ความรูมากขึน้ 
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สถานะการดําเนินงาน  

ขอเสนอแนะ 
 

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลว ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

ควรอธิบายหรอืช้ีแจง 
เหตุผลที่ไมสามารถ 
ดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะได 

จัดทําเว็บไซตเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เรียบรอยแลว 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 

หนวยงาน :  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  

          แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
          ตามแผนใหครบทุกภารกิจของหนวยงาน  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธานของฝาย/หนวยงาน 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน มีการกําหนดตัว
บงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 

3. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 
คร้ัง และรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน 

5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับแผนงานของฝาย/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

6. มีการนําผลการประเมินและผลการวิ เคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ  

4-5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนย ศึ กษาและวิ จั ยตราสินค า  ไดมี ก ารกํ าหนดปรั ชญา /ปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน  (เอกสารหมายเลข 1.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ    2   ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 1.1. :  มีการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธและแผนงานดําเนินงาน    คือ    ระดับ  2  และมี
การดําเนินงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ 6  ระดับ 6  

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
1   คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

พิจารณาทบทวนแผนงานใหสอดคลองกับกําลังคนและปจจัยสนับสนุนตางๆ ในการ
ดําเนินการตามแผนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดครบครบทุกภารกิจและมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอหัวหนา
หนวยงาน  รวมถึงการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
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เปาหมายกับแผนงานของฝาย/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.1.1 :  ปรัชญา ปณิธาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
:  แผนพับแนะนําศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
:  แผนงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17

mailto:mchayanit@gmail.com
mailto:mameaw_7@hotmail.com
mailto:kalan007@hotmail.com


ตัวบงชี้ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด  
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ  

60-74 
บรรลุเปาหมายรอยละ  

75-89 
บรรลุเปาหมายรอยละ  

90-100 
 
หมายเหต ุ: ต่ํากวารอยละ 60 ได 0 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบ
ปงบประมาณ และมีการกําหนดเปาหมายในแตละตัวบงชี้ รวมทั้งมีกลไกการดําเนินงาน และการ
เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข 1.2.1) ดังตารางที่ 1.2.1 
 
ตารางที่ 1.2.1 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัตงิานที่กําหนด 
 

รายการ หนวย ป งปม.2550 
เปาหมาย   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี ้

ของการปฏิบัติงานที่กําหนด           
(รอยละ) 100 

ตัวตั้ง        จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
ที่บรรลุเปาหมาย 

(ตัวบงชี)้ 13 

ตัวหาร       จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 

(ตัวบงชี)้ 20 

ผล            รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี ้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ) 65 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 1.2. : รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด    คือ  ระดับ   65   และมีการดําเนินงาน ไมบรรลุ
เปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
อยางนอยรอยละ 80 อยางนอยรอยละ 80 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
 พิจารณาตัวบงชี้ที่ไมประสบความสําเร็จวาเกิดจากปจจัยใด และทํากําหนดเกณฑในการ
กําหนดตัวบงชี้ใหมใหมีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 :  แผนการดําเนินงาน ประจําป 2550 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงชี้ 4.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง

ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 

5 ขอ 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดดําเนินการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริงโดยใชฐานขอมูลรวมกับหองสมุดกลาง
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  และมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา
ตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (เอกสารหมายเลข 4.1.1) 
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หนวยงาน มีผลการดําเนินงาน ผาน  3   ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  4.1 : มีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   คือ   3   ขอ  และมีการดําเนินงาน  
บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ผานเกณฑ  3  ขอ ผานเกณฑ  4  ขอ 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

ศูนยฯ ไดจัดใหมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยแบบองครวม โดยให
ฝายวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนผูผลักดันและจัดทําแผนงานในการพัฒนานักวิจัย และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยควรที่จะใหความสําคัญกับบุคลากรฝายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยที่มีศักยภาพใน
การทําวิจัย เพื่อเปนการนําเอาศักยภาพของนักวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย อีก
ทั้งจัดทําโครงสรางระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน และจัดใหมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  

 ประเด็นที่สําคัญก็คือ หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย ซ่ึงไดแก ศูนยหรือ
สถาบันวิจัยฯ ตางๆ ไมมีอํานาจหรือบทบาทในการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากร
นักวิจัย ดังนั้น ตองใหฝายวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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การกํากับดูแลตัวบงชี้ 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข   4.1.1 :  ประกาศมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ 161/2550  
    เร่ือง การสงเสริมการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย                   
                                         :  โครงการวิจัย 
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ตัวบงชี้ 4.2 :  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยฯ ไดจัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน   รวมถึงระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  และการ
สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  (เอกสารหมายเลข 4.2.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผาน  3  ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  4.2 :  มีระบบบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค   คือ  3  ขอ และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ผานเกณฑ  3  ขอ ผานเกณฑ  4  ขอ 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

ศูนยฯ รวมกับฝายวิจัยและศูนยฯ ตางๆ ในกํากับของฝายวิจัยในการกําหนดระบบและ
กลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช 
มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี้ 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com /  
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข   4.2.1 :  แผนงานวิจัย 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 5.1 :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ 
แกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการแกสังคม 
6. มีการจัดทําการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม 

เขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง

และบูรณาการระหวางการบริการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

 5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ  

5 - 6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบทกุขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม โดยมีเจาหนาที่ของศูนยฯ เปนคณะทํางานตามแผนที่ไดกําหนดไว 
และไดมีการติดตามและประเมินแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว เพื่อใหทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและอุปสรรคของการดําเนินงาน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการแกสังคม 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของสังคมมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงาน ผานระดับ   5  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 5.1: มีระบบและกลไกใน

การบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน คือ  ระดับ   5   และมีการดําเนินงาน  
บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  5 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดจัดใหมีการจัดทําการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของหนวยงาน 

 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข   5.1.1 :  แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 26

mailto:mchayanit@gmail.com
mailto:mameaw_7@hotmail.com
mailto:kalan007@hotmail.com


ตัวบงชี้ 5.3.1 :  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง 
                          ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  
                          ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน : 
 

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

  
ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประจําป   2   
กิจกรรม   3   โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.3.1) 

หนวยงานมีผลการดําเนินงาน เทากับ รอยละ  100   ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  5.3.1: การบริการวิชาการ  
คือ  รอยละ 100   และมีการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการ 

อยางนอย 7 

มีกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการ 

อยางนอย 7 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มหาวทิยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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แนวทางการพฒันา 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการใหไดอยางนอย   
7    โครงการตามที่ตั้งเปาหมายไว 

 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน  
เอกสารหมายเลข 5.3.1 :  สรุปโครงการและกิจกรรม 
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ตัวบงชี้ 5.4 :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน : 
 

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

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ
ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.4.1) 

หนวยงานมีผลการดําเนินงาน เทากับ มากกวารอยละ 85  ตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  5.4 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ  คือ รอยละ  86  และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
มากกวารอยละ 85 มีความพงึพอใจ 

ตอการใหบริการวิชาการ 

มากกวารอยละ 85 มีความพงึพอใจ 

ตอการใหบริการวิชาการ 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
 3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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แนวทางการพฒันา 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชพัฒนาการ

ใหบริการวิชาการใหดียิ่งขึ้นในครั้งตอไป 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 5.4.1 :  การประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30

mailto:mchayanit@gmail.com
mailto:mameaw_7@hotmail.com
mailto:kalan007@hotmail.com


องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ 7.1 :  ผูบริหารหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 
           ใหหนวยงานมีศักยภาพในการแขงขนั  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 

1. ผูบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
หนวยงาน 

2. ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาป
ละ 2 คร้ัง 

3. มีการประชุมกรรมการหนวยงานหรือการประชุมของหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของ
แผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการหนวยงานหรือบุคลากรในหนวยงานเขารวมโดย
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงานอยางนอย 7 วนักอน
การประชุม 

4. ผูบริหารหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา 

5. ผูบริหารหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา คนปจจุบันไดแก ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ วรพิท
ยุต มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 คร้ัง มีการประชุมกรรมการหนวยงานหรือ
การประชุมของหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการหนวยงาน
หรือบุคลากรในหนวยงานเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ
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หนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม มีการประเมินผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรร
มาภิบาล   (เอกสารหมายเลข 7.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงาน    5   ขอ  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 7.1. : ผูบริหารหนวยงานใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    คือ    5   ขอ  และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
เกณฑมาตรฐาน  5  ขอ เกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดสานตอแนวทางการบริหารจัดการและแนะนําให
บุคลากรภายในองคกรดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  
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รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.1.1 :  แผนงานระบบการบริหารจัดการ ศูนยศึกษาและวิจยัตราสินคา 
                                        ปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ 7.3 :  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50  

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย  

4 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูตอเนื่องมาจากปการศึกษา 

2549 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายและปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาแผนในปตอไป (เอกสารหมายเลข 7.3.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ     5     ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 7.3. : การจัดการองคกร
แหงการเรียนรู    คือ ระดับ  5    และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  5 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3    คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา จะไดพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนในปตอไปและ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน  
เอกสารหมายเลข 7.3.1 :  แผนงานพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู  
                                            ศูนย ศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ 7.4 :  มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรกัษาไวให 
          บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงการสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอหัวหนาหนวยงานและมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

5 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 

และมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดย
สงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานไดเขารับการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ทั้งใน
และนอกสถานที่ และมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให
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บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน การจัดโตะทํางานและอุปกรณ
สํานักงานภายในหองใหเหมาะแกการทํางาน (เอกสารหมายเลข 7.4.1) 

หนวยงาน  มีผลการดําเนินงานผานระดับ   3   ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 7.4 : มีระบบและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ  ระดับ    3    และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย  
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  3 ระดับ  3 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  คะแนน  บรรลุเปาหมาย  

 
แนวทางการพฒันา 

นําเสนอและจัดใหมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน   มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอหัวหนา
หนวยงานซึ่งฝายบริหารทรัพยากรบุคคลกับฝายวิจัย ตองรวมกําหนดนโยบายใหชัดเจนและมอบ
นโยบายไปยังหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
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การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.4.1 :  แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานกับหนวยงานอื่นตามรปูแบบ 
    มาตรฐานทีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกาํหนด 

 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

 2 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 

 3 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดย
ไดจัดทําระบบสารสนเทศ โดยมีการดําเนินการจัดทํา Website ของหนวยงาน แตศูนยฯ ยังไมมี
บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดและพัฒนา Website จึงยังไมมีการปรับปรุงขอมูล
บางสวนในหนา Website เพื่อ Update ขอมูลใหทันปจจุบันเทาที่ควร (เอกสารหมายเลข 7.5.1)  

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ  2   ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  7.5 : ศักยภาพของระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ   คือ ระดับ   2   และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย  
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เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  2 ระดับ  3 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย             

 
แนวทางการพฒันา 
 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.1 :  เว็บไซต ศูนยศึกษาและวิจยัตราสินคา    
                                            (http://www.utcc.ac.th/brandthaicenter/) 
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ตัวบงชี้ 7.8 :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหนาหนวยงาน 
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยหัวหนาหนวยงาน
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ 
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผน 
ปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและ
การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด 
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงอันเกิดจากผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง ไดแก 1. 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 3. ความเสี่ยงดานการเงิน 4. ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (เอกสารหมายเลข 7.8.1)  
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หนวยงาน  มีผลการดําเนินงานผานระดับ    5   ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  7.8 : การบริหารความเสี่ยง 
คือ  ระดับ   5    และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  5 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง 
ตอเนื่องและคนหาปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.8.1 :  แผนงานบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2550 

 42

mailto:mchayanit@gmail.com
mailto:mameaw_7@hotmail.com
mailto:kalan007@hotmail.com


ตัวบงชี้ 7.8.1 :  การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานของการจัดการสิ่งแวดลอม 
และความปลอดภัย 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมและ 
ความปลอดภัย 

3. มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนนิการ ครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดมีการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและแผนดําเนินงานของ
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และมีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนด โดยมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมสถานที่
ทํางานอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดลอม (เอกสารหมายเลข 7.8.1.1 และเอกสารหมายเลข 7.8.1.2) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ   5   ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 7.8.1 : การจัดการ

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย   คือ ระดับ   5  และมีการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  5 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มหาวทิยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดดําเนินงานตามแผนจัดการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.8.1.1 :  ประกาศมหาวทิยาลัยหอการคาไทย ที่ 218/2549  
                                            เร่ือง นโยบายดานสิ่งแวดลอมภายในมหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
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เอกสารหมายเลข 7.8.1.2 :  คําสั่งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ 448/2549 แตงตั้ง 
                                            คณะกรรมการที่ปรึกษาและติดตามผลการดําเนินงานดาน 
     ส่ิงแวดลอมและดานกายภาพภายในมหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
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ตัวบงชี้ 7.10.1 :  มีระบบและกลไกการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

ชนิดของตัวบงชี้ : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน : กระบวนการ 
 

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

            5.    มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการใหบริการของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 

 4 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีนโยบายดานการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ

หนวยงาน และมีผูรับผิดชอบในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการหนวยงาน โดยมีบุคลากร
ทําหนาที่ในการสํารวจความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถาม และมีการดําเนินงาน มีการประเมินผล
การดําเนินงาน และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน โดยมีการนํา
ผลที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจ มาปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป (เอกสารหมายเลข 
7.10.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ   5   ตามเกณฑมาตรฐานของ มหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  7.10 : การสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ   คือ  ระดับ   5  และมีการดําเนินงาน   บรรลุเปาหมาย  
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เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  5 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มหาวทิยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดพัฒนาเครื่องมือวัดและขยายแนวทางการเก็บขอมูลมาก
ขึ้น 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.10.1 :  การสํารวจความพึงพอใจ ประจําปการศกึษา 2550  
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ 8.1 :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงิน 
                      และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

 1. มีการวิเคราะหและประมาณการการใชงบประมาณ 

 2. มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการใชงบประมาณอยางมี 
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใชงบประมาณที่หัวหนาหนวยงานสามารถนําไปใช 
ในการตัดสินใจได 

 4. มีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณอยางเปนระบบตอผูบริหาร 

 5. หัวหนาหนวยงานมีการติดตามผลการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย  
และนําขอมูลจากรายงานการใชงบประมาณไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 6. มีการนําขอมูลการใชงบประมาณไปประกอบการจัดทํางบประมาณในปการศึกษา 
ถัดไป 

 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ  

4 – 5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนการใชจายงบประมาณ
ตามที่ไดรับอนุมัติ  (เอกสารหมายเลข 8.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ  6  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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การบรรลุเปาหมาย 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 8.1. : มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คือ  
ระดับ    6   และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  6 ระดับ  6 

 
แนวทางการพฒันา 
  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดวิเคราะหและปรับปรุงแผนการจัดทาํงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 8.1.1 :  แผนงานงบประมาณ ปการศึกษา 2550 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
  บริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ 
พัฒนาของหนวยงาน 

2.มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวนทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มี 
การติดตาม) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล และหนวยงาน  

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 
หมายเหต ุ  ภาคี  หมายถึง หมายถึง องคกรหรือหนวยงานที่มีลักษณะเปนพันธมิตร  
                                มีวัตถุประสงคและสวนไดสวนเสียในกิจกรรมหรืองานที่คลายคลึงกัน  
                                เขามารวมมือกันทํางาน แตยังไมมีปฏิสัมพันธที่ลึกซึ้ง  
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เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 

 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับหนวยงาน โดยมีการกําหนดนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพ กําหนดมาตรฐานตัว
บงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งมีการติดตามและการประเมินผล และนําผลที่ได
ไปปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.1) 

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ    5    ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตวับงชี้  9.1. : มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  คือ  ระดับ    5   และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  5 ระดับ  6 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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แนวทางการพฒันา 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดสรางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และหนวยงาน  และระบบสงเสริมการ
สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน  
 

การกํากับดูแลตัวบงชี้ 
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.1.1 :  แผนงานประกันคุณภาพของหนวยงาน ป 2550 
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ตัวบงชี้ 9.1.2 :  การดําเนินกิจกรรม 5 ส  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ 

3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

4. มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินกจิกรรม 5 ส 

7. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการดําเนินกิจกรรม 5 ส  กับการประกันคุณภาพภายใน 

 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ  

4 – 5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย  

6 ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส. ประจําปการศึกษา 2550 และมีการแตงตั้งคณะทํางาน โดยใหบุคคลากรทุกคน
ในหนวยงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 5 ส. และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายที่กําหนดไว และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม 5 ส  (เอกสาร
หมายเลข 9.1.2.1)  

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ  6   ขอตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  9.1.2  : การดําเนิน

กิจกรรม 5 ส   คือ ระดับ  6  และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย  
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
ระดับ  6 ระดับ  7 

 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มหาวทิยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะไดจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการดําเนินกิจกรรม 5 ส  กับการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.1.2.1 :  แผนงานกิจกรรม 5 ส  ปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ 9.3 :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่

ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3  ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

4  ขอแรก 
  

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจ
ของหนวยงาน โดยมีการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ  และมีการ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (เอกสาร
หมายเลข 9.3.1)  

หนวยงาน มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4   ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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การบรรลุเปาหมาย 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ 9.3 : ระดับความสําเร็จของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   คือ  ระดับ  4  และมีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 

ระดับ  4 ระดับ  5 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางการพฒันา 

จัดใหมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 
 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.3.1 :  แผนงานประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ป 2550 
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ตัวบงชี้ 9.3.1 :  รอยละของการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
  เสนอใหหนวยงานปรับปรุง  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 60 รอยละ 61 – 80 รอยละ 81-100 

  
ผลการดําเนินงาน 
 

รายการ หนวย ปการศึกษา 2550 

เปาหมาย  รอยละของขอเสนอแนะที่คณะกรรมการ 
                   ประเมินคุณภาพฯ เสนอใหหนวยงานปรับปรุง 

รอยละ 100 

ตัวตัง้     จํานวนขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมิน 
               คุณภาพฯเสนอใหหนวยงานปรบัปรุงแลวสําเร็จ 

ขอ 5 

ตัวหาร   จํานวนขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมิน 
               คุณภาพฯ เสนอใหหนวยงานปรบัปรุงทั้งหมด 

ขอ 5 

ผลลัพธ   รอยละของขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมิน 
                คุณภาพฯ เสนอใหหนวยงานปรับปรุง 

รอยละ 100 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้  9.3.1 : ผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   คือ  รอยละ 100  และมีการดําเนินงาน  
บรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมายป 2550 เปาหมายป 2551 
รอยละ  81-100 รอยละ  81-100 

 57



แนวทางการพฒันา 
 ลดจํานวนขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และดําเนินการแกไขใหไดครบทุกประการ 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มหาวทิยาลัย การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
การกํากับดูแลตัวบงชี ้
 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
ช่ือ      นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
เบอรโทรภายใน  6355-56 
อีเมล : mchayanit@gmail.com / 
mameaw_7@hotmail.com  

ช่ือ     ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
เบอรโทรภายใน 6620 
อีเมล : kalan007@hotmail.com  

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 9.3.1.1 : รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
                                                 ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549/ ปงบประมาณ 2550 
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ตารางที่ ส 1.  ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 
ประเภทสถาบัน : เนนผลิตบณัฑิตและพัฒนาสังคม ผลงานวงรอบปการศึกษา 2550  
 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
องคประกอบท่ี 1    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 6 ระดับ 2 1 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 65 1 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 1 

  1 

องคประกอบท่ี 4  
ตัวบงชี้ที่ 4.1 

 
ผาน 3 ขอ 

 
ผาน 3 ขอ 

 
2 

ตัวบงชี้ที ่4.2 ผาน 3 ขอ ผาน 3 ขอ 2 
เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบท่ี 4 
  2 

องคประกอบท่ี 5  
ตัวบงชี้ที่ 5.1 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
2 

ตัวบงชี้ที ่5.3.1 อยางนอย 7 โครงการ 5 โครงการ 3 
ตัวบงชี้ที ่5.4 มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85 3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 5 

  2.67 

องคประกอบท่ี 7 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 

 
ผาน 5 ขอ 

 
ผาน 5 ขอ 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 2 ระดับ 2 2 
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 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบท่ี 7 
  2.71 

องคประกอบท่ี 8 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 

 
ระดับ 6 

 
ระดับ 6 

 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 8 

  3 

องคประกอบท่ี 9 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
3 

ตัวบงชี้ที่ 9.1.2 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3.1 รอยละ 100 รอยละ 100 3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 9 

  3 

รวมคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกองคประกอบ 

  2.53 

 
หมายเหตุ : * หมายถึง เปนตัวบงชี้สําหรบัสถาบันท่ีเปนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

เนื่องจาก ป  2550 มหาวิทยาลัยจะเนนการผลิตและวิจัยจึงเก็บขอมูลในตัวบงชี้  2.13  
และ 4.5 ไวลวงหนา 
      ** หมายถึงดชันีท่ีไมนบัรวม ของ สกอ. 
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ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.   
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2  ก 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 

 
ระดับ 6 

 
ระดับ 2 

 
1 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 65 1 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ผาน 5 ขอ ผาน 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 2 ระดับ 2 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนน  
มาตรฐานที่ 2  ก 

  2.33 

มาตรฐานที่ 2  ข    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผาน 3 ขอ ผาน 3 ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5 2 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85 3 
เฉล่ียคะแนน  
มาตรฐานที่ 2  ข 

  2.33 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบงชี้ที่ 4.2 

 
ผาน 3 ขอ 

 
ผาน 3 ขอ 

 
2 

ตัวบงชี้ที ่7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉล่ียคะแนน มาตรฐานที่ 3   2.50 
เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกมาตรฐาน 

  2.36 

 
 



  

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
 

ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
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ตัวตัง้ หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
  =  บรรลุ 
  x  =  ไมบรรลุ  

 กรรมการ (เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

1.1 ระดับ 6 - ระดับ 2 x   1   
1.2 รอยละ 80 13Ø100 ÷ 20 รอยละ 65 x   1   

4.1 ผาน 3 ขอ     - ผาน 3 ขอ  2
4.2 ผาน 3 ขอ     - ผาน 3 ขอ  2
5.1 ระดับ 5 - ระดับ 5  2   
5.3.1 อยางนอย 7 โครงการ     - 5 โครงการ  3
5.4 มากกวารอยละ 85 - มากกวารอยละ 85  3   
7.1 ผาน 5 ขอ     - ผาน 5 ขอ  3
7.3 ระดับ 5 - ระดับ 5  3   
7.4 ระดับ 3 - ระดับ 3  2   
7.5 ระดับ 2 - ระดับ 2  2   
7.8 ระดับ 5 - ระดับ 5  3   
7.8.1 ระดับ 5 - ระดับ 5  3   
7.10.1 ระดับ 5 - ระดับ 5  3   



 

 63

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
ตัวตัง้ หนวยงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
  =  บรรลุ 
  x  =  ไมบรรลุ  

 กรรมการ (เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

8.1 ระดับ 6 - ระดับ 6  3   
9.1 ระดับ 5 - ระดับ 5  3   
9.1.2 ระดับ 6 - ระดับ 6  3   
9.3 ระดับ 4 - ระดับ 4  3   
9.3.1 รอยละ 100 5Ø100 ÷ 5 รอยละ 100  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

สวนที่ 3 
จุดแข็ง  จุดออน และแนวทางการพัฒนาโดยใชหลัก SWOT 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา / ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง  
 1. มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงานและการติดตามประเมินแผนงาน 

 2. มีการนําเอาผลการประเมินมาปรับปรุงการเขียนแผนงานในปตอๆไป 

แนวทางเสริม  
 นําเอาผลการประเมินแผนมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

จุดออน  
 ยังดําเนินงานตามแผนงานและตัวบงชี้ไดไมครบ 

แนวทางแกไข  
 ปรับปรุงแผนงาน โครงการ ตัวบงชี้ใหสอดคลองกับความสามารถ กําลังคนในหนวยงาน

เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดครบตามแผนงานและตัวบงชี้ 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
จุดแข็ง  

1. มีแผนงานวิจัยอยางชัดเจนและเปนระบบ 

2. มีการผลิตงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
แนวทางเสริม  
 1. เพิ่มชองทางในการเผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัย เชน สถาบันการศึกษา เว็บไซต  

 2. การเปนพันธมิตรรวมกับองคกรธุรกิจเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับตราสินคา 

จุดออน  
 1. ขาดแนวทางการหาแหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก 

 2. ขาดการนําเสนอผลงานในระดับสาธารณะ 
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แนวทางแกไข 

 1. ทบทวนแผนงานวิจัยโดยเพิ่มการเผยแพรผลงานวิจัยเขาไปดวย 

 2. ฝายวิจัยควรเปนหนวยงานตนเรื่องในการผลักดันใหมีการนําเอาผลงานวิจัยไปเผยแพร
และตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 
องคประกอบที่ 5 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง  
 1. มีกิจกรรมและโครงการวิจัยจํานวนมากที่เปนประโยชนตอสังคม 

 2. ผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยางมาก 

แนวทางเสริม  
 พัฒนารูปแบบโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

จุดออน  
 ขาดแหลงการใหบริการทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางแกไข  
 นําเสนอใหฝายวิจัยเปนผูดําเนินงานและกําหนดนโยบายใหหนวยงานระดับศูนยหรือ

สถาบันภายใตการกํากับดูแลดําเนินการรวมกัน 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1. มีนโยบายและระบบการทํางานที่ชัดเจน 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานในระดับมากที่สุด 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากรและเปาหมายชัดเจน 

4. มีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย กิจกรรม 5ส ที่ดีเปนระบบ 

5. หัวหนาหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

6. มีการเตรียมแผนการดําเนินงานความเสี่ยงและการพัฒนาองคกรสูการเรียนรู 
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แนวทางเสริม  
 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแผนการจัดการความเสี่ยงและองคกรแหงการเรียนรูที่เปน

รูปธรรมยิ่งขึ้น 

จุดออน  
 1. อบรมบุคลากรใหมีความรูเร่ืองการจัดการความเสี่ยงและองคกรแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

แนวทางแกไข  
 ใหผู รับผิดชอบในการดูแลงานความเสี่ยงและองคกรสูการเรียนรูเขามาดูแลและให

คําปรึกษาอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถดําเนินการได 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง  
 สามารถนําเงินงบประมาณที่ไดรับมาใชดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริม 
 ไมมี 

จุดออน  
 ไดรับเงินงบประมาณโครงการต่ํากวาที่ขออนุมัติไป ทําใหตองตัดกิจกรรมที่เปนประโยชน

และจําเปนบางอยางในโครงการออกไป 

แนวทางแกไข  
 ใหคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ประชุมรวมกันกับหัวหนาหนวยงานเพื่อธิบาย

ช้ีแจงความตองการใชงบประมาณกอนตัดทอนงบประมาณ 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
  1. มีแผน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในชัดเจนขึ้น 

  2. มีการจัดระบบเอกสาร ไดเปนระบบดีขึ้น 
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แนวทางเสริม 
  ใหงานประกันคุณภาพจัดอบรมความรูกับฝายวิจัยและหนวยงานภายใตสังกัดรูและเขาใจ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 จุดออน 
  คณะกรรมการศูนยฯ สวนใหญเปนคณาจารยซ่ึงตองดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
ดวย จึงไมสามารถเขารวมงานประกันคุณภาพของศูนยฯ ไดอยางเต็มที่ 

 แนวทางแกไข 
  ไมมี 
 
สรุปภาพรวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง  
 1. มีความคลองตัวในการดําเนินงานของศูนยฯ เนื่องจากเปนองคกรขนาดเล็ก และมี

คณะกรรมการที่มีศักยภาพใหความสนใจและเต็มใจสนับสนุนการดําเนินงาน 

 2. ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากมหาวิทยาลัย และฝายวิจัย ทําใหมีการดําเนินงานไดอยาง
ราบรื่น 

แนวทางเสริม  
 ใหสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยจัดหลักสูตรฝกอบรมที่มีจําเปนตอการพัฒนาพนักงานใน

ระดับตางๆ  

จุดออน  
 พนักงานประจําอยูเพียง 2 คน แตภาระงานและกิจกรรมมีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถ

ดําเนินโครงการ กิจกรรมและแผนงานไดครบถวน 

แนวทางการพัฒนา  
 1. สรรหาพนักงานเพิ่มเติมในตําแหนงที่วางลง 

 2. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องความกาวหนาในพนักงานตําแหนงนักวิจัย ควรมีทิศ
ทางการเติบโตที่ชัดเจนและดําเนินงานใหรวดเร็วเนื่องจากประเด็นนี้มีการเสนอแนะมาเปนเวลากวา 5 ปแลว 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  จําแนกตามรายองคประกอบ ดังนี้  
 

ปการศึกษา 2550 องคประกอบ 

จํานวนดชัน ี ผลการประเมิน คาเฉล่ีย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ 

    แผนการดําเนินการ 

2 2 1 

4. การวิจัย 3 7 2.3 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 4 9 3 

7. การบริหารและการจัดการ 6 19 2.71 

8. การเงินและงบประมาณ 1 3 3 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 12 3 

รวม 20 52 15.01 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน  
ประจําปการศึกษา 2549 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 
วัตถุประสงคในการตรวจประเมิน 

1.เพื่อศึกษาวิเคราะหวามีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพในแตละมาตรฐานของ 
คุณภาพ 

2. เพื่อตรวจประเมินผลการดําเนินงาน และดูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. ใหขอคิดเห็น จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป  
 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. สัมภาษณผูบริหารฝาย หัวหนาหนวยงาน 

3. สัมภาษณเจาหนาที่ 

4. ประชุมสรุปผลการประเมิน 

5. รายงานผลการประเมินตอผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และเจาหนาที่  
 

บทสรุปผูบริหาร 
 จุดแข็ง :  

  1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงานที่ชัดเจนสอดคลองกับระดับ
มหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานและติดตามผลในระบบงานตางๆ อยางเปนระบบ 

  2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตราสินคา 

  3. มีการวางแผนดานงบประมาณ และบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และสามารถดําเนินไดเกินเปาหมาย 
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 จุดออน :  
  1. การประชาสัมพันธศูนยฯ และกิจกรรมของศูนยฯ ในระดับภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  2. การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะภาษาอังกฤษ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :  

1. ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. ประชาสัมพันธศูนยฯ เพื่อใหเปนที่รูจักทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3. จัดทํา Website ซ่ึงอาจประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

4. ควรกําหนด Career Path ใหงานนกัวจิัยใหชัดเจน 

5. ควรคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของพนกังานในหนวยงาน 
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* ผลการประเมินคุณภาพจําแนกตามองคประกอบ 
 

 
มาตรฐาน 

 
ลําดับที่ 

 
ดัชนี/ตัวบงชี้ 

 
เกณฑประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของหนวยงาน 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

1. มาตรฐานดานปรัชญา 
    ปณิธาน วตัถุประสงค  
    และแผนดําเนินงาน 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน 
       วัตถุประสงค 

1 - การกําหนดปรัชญา 
    ปณิธาน และ 
    วัตถุประสงค 

(1) มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
      เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีความสอดคลองกับ 
      พันธกิจและวิสัยทัศนของ 
      มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการเผยแพรใหบุคลากร 
      และนักศึกษาทราบ 
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตาม 
      ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
(5) มี (4) + มีการติดตาม/ประเมินผล 
      การปฏิบัติงานตามปรัชญา ปณิธาน 
      และวัตถุประสงค 

5 5 

1.2 แผนงาน 2 - การจัดทําแผนงาน 
    ประจําป 

(1) มีแผนงานประจําปที่สอดคลองกบั 
      ปรัชญา / ปณิธาน วัตถุประสงค 
      ของหนวยงาน และเปนลายลักษณ 
      อักษร 
(2) มี (1) + มีแผนงานประจําปที่ 
       สอดคลองกับแผนกลยุทธของ 
       มหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตาม 
      แผนงานประจําป 
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน 
      ประจําป 
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงแผนงานประจําปถัดไป 

5 5 

7. การบริหารและ 
    การจัดการ 

     

7.1 นโยบายและแผนงาน 3 - นโยบายและแผนงาน (1) มีนโยบายและแผนงานในการ 
      บริหารงานเปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีการดําเนินการตามแผนงาน 
(3) มี (2) + มีการติดตามผลการ 
      ดําเนินงานตามแผนงาน 
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนการ 
      ดําเนินการตามแผนงาน 

5 5 
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มาตรฐาน 
 

ลําดับที่ 
 

ดัชนี/ตัวบงชี้ 
 

เกณฑประเมิน 
ผลการประเมิน 
ของหนวยงาน 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

   (5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงแผนงาน 

  

7.2 ระบบการบริหาร 4 - ระบบการบริหารงาน (1) มีระบบการบริหารงาน 
(2) มี (1) + มีการดําเนินงานตามระบบ 
(3) มี (2) + มีการติดตามการดําเนินงาน 
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการ 
      ดําเนินงาน 
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงระบบการบริหารงาน 

5 5 

7.3 การใหบริการ 5 - ระดับความพึงพอใจของ 
    ผูใชบริการหนวยงาน 

(1) ระดับนอยที่สุด 
(2) ระดับนอย 
(3) ระดับปานกลาง 
(4) ระดับมาก 
(5) ระดับมากที่สุด 

5 5 

7.4 บุคลากร 6 - การพัฒนาบุคลากร (1) มีแผนพัฒนาบุคลากรเปน 
      ลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผน 
(3) มี (2) + มีการติดตามผล 
      การดําเนินงาน  
(4) มี (3) + มีการประเมินผล 
      การดําเนินงาน 
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงแผน 

5 5 

 7 - รอยละของบคุลากร 
   ประจําสายสนับสนุนที่ 
   ไดรับการพัฒนาความรู 
   และทักษะในวิชาชีพ  
   ทั้งในประเทศและ 
   ตางประเทศ 

(1) นอยกวารอยละ 70 
(2) รอยละ 70-79 
(3) รอยละ 80-89 
(4) รอยละ 90-99 
(5) รอยละ 100 

5 5 

7.6 กิจกรรม 5 ส 8 - การดําเนินงานกิจกรรม 
   5 ส 

(1) มีนโยบายและแผนงานการดําเนิน  
      กิจกรรม 5 ส เปนลายลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีการดําเนินงานตามแผน 
(3) มี (2) + มีการติดตาม 
      การดําเนินงานตามแผน 
(4) มี (3) + มีการประเมินผล 
      การดําเนินงานตามแผน 
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
     มาปรับปรุงแผน 

5 5 
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มาตรฐาน 
 

ลําดับที่ 
 

ดัชนี/ตัวบงชี้ 
 

เกณฑประเมิน 
ผลการประเมิน 
ของหนวยงาน 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

 9 - ผลการประเมินกิจกรรม 
   5 ส 

(1) ควรปรับปรุง 
(2) นอย 
(3) ปานกลาง 
(4) มาก  
(5) มากที่สุด 

5 5 

7.7 การบริหารความเสี่ยง 10 - การบริหารความเสี่ยง 
   องคกร 

(1) มีการวิเคราะหความเสี่ยง 
(2) มี (1) + มีแผนบริหารความเสี่ยง 
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผน 
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน 
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงแผน 

3 3 

7.8 การพัฒนาหนวยงาน 
      สูองคกรการเรียนรู 

11 - การพัฒนาหนวยงานสู 
   องคกรการเรียนรู โดย 
   อาศัยผลการประเมิน 
   จากภายในและภายนอก 

(1) มีการวิเคราะหผลการประเมิน 
      ภายในและภายนอก 
(2) มี (1) + มีแผนงานในการพัฒนา 
      หนวยงานสูองคกรการเรียนรู 
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผน 
(4) มี (3) + มีการประเมินผล 
       การดําเนินงาน 
(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมา 
      ปรับปรุงการพัฒนาหนวยงานสู 
      การเรียนรู 

3 3 

8. การเงินและ 
    งบประมาณ 

     

8.1 งบประมาณและ 
      การจัดสรร 

12 - การจัดทํางบประมาณ 
    และการจัดสรร 

(1)  มีการจัดทํางบประมาณ 
(2) มี (1) + มีการจัดสรรงบประมาณ 
(3) มี (2) + มีการติดตามการใช 
      งบประมาณ 
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการใช 
      งบประมาณ  
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมิน 
      มาปรับปรุงการจัดทํางบประมาณ 

5 5 

 13 - รอยละของการใช 
   งบประมาณที่ตางจากที่ 
   ไดต้ังไว 

(1) มากกวารอยละ 20 
(2) รอยละ 16-20 
(3) รอยละ 11-15 
(4) รอยละ 6-10 
(5) นอยกวารอยละ 6 

5 5 
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มาตรฐาน 
 

ลําดับที่ 
 

ดัชนี/ตัวบงชี้ 
 

เกณฑประเมิน 
ผลการประเมิน 
ของหนวยงาน 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

9. ระบบและกลไก 
     การประกนัคุณภาพ 

     

9.1 การประกันคุณภาพ 
      ภายใน 

14 - ระบบและกลไก 
   การประกันคุณภาพ 
   ภายในที่กอใหเกิด 
   การพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาอยางตอเนื่อง 

(1) มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
(2) มี (1) + มีกลไกในการประกัน 
      คุณภาพภายใน 
(3) มี (2) + มีการพัฒนาระบบ 
(4) มี (3) + มีการพัฒนากลไก 
(5) มี (4) + มีการเผยแพรการพัฒนา 
      ระบบและกลไก 

4 4 

 15 - รอยละของจํานวน 
   ขอเสนอแนะของ 
   คณะกรรมการประเมินฯ  
   ที่หนวยงานมี 
   การดําเนินการปรับปรุง 

(1) นอยกวารอยละ 70 
(2) รอยละ 70-79 
(3) รอยละ 80-89 
(4) รอยละ 90-99 
(5) รอยละ 100 

4 4 
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ 
 
มาตรฐานที่ 1 ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนการดําเนินงาน 
 
 - จุดแขง็ 
  1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแผนงานอยางชัดเจนที่สอดคลองกับระดับ
มหาวิทยาลัย 

  2. มีการประเมินและติดตามผลงานตางๆ  

 - แนวทางเสริม 
  - - 

 - จุดออน  
  1. ขาดแผนการประชาสัมพันธใหรูจักทั้งภายในและภายนอก ในระดับสาธารณะใหมาก
ยิ่งขึ้น 

 - แนวทางแกไข 
  1. ควรจัดทํา Website ซ่ึงอาจประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 - จุดแขง็ 
  1. มีนโยบายและระบบการทํางานที่ชัดเจน และมีการประมินและติดตามผลงานในดาน
ตางๆ อยางครบถวน 

  2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานในระดับมากที่สุด 

  3. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และดาํเนินการไดมากกวาเปาหมาย 

 - แนวทางเสริม 
  - - 

- จุดออน  
  1. ยังคงขาดการพัฒนาบุคลากรในดานภาษาอังกฤษ 
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- แนวทางแกไข 
  1. จัดสงพนักงานเพื่อเขาอบรมทางดานภาษาอังกฤษ 
 
มาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 - จุดแขง็ 
  1. มีการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับมาอยางมีประสิทธิภาพ  

 - แนวทางเสริม 
  - - 

 - จุดออน  
  1. ยังไมมีการจัดโครงการเพื่อหารายไดตามพันธกิจของศูนยฯ 

 - แนวทางแกไข 
  1. ควรพิจารณาดําเนินโครงการเพื่อเปนการหารายไดตามพันธกิจของศูนยฯ 
 
มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 - จุดแขง็ 
  1. มีการจัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจน เปนระเบียบ และเรียบรอย 

  2. มีการนําขอเสนอแนะในปที่ผานมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงในหลายๆ ดาน เชน การ
พัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน และงบประมาณ 

 - แนวทางเสริม 
  - - 

 - จุดออน  
  1. เนื่องจากการบริการสังคม ถือเปนพันธกิจหลักของศูนยฯ ดังนั้น การประเมินในดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม จึงควรเปนประเด็นสําคัญ 

  2. ความถูกตองของขอมูล และการจัดทําเอกสารการประเมิน เชน การกําหนดลําดับดัชนียัง
คลาดเคลื่อนอยู 
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  3. ยังคงมีบางประเด็นที่ไดรับการเสนอแนะในปที่ผานมา แตยังไมไดดําเนินการ เชน การ
ประชาสัมพันธ Website  

 - แนวทางแกไข 
  1. ควรเพิ่มเติมการประเมินในดานการบริการวิชาการแกสังคม 

  2. ตรวจสอบความถูกตองของรูปเลมรายงานการประกันคุณภาพ 

  3. ควรอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะได 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 
มาตรฐาน จํานวนดัชนี ผลการประเมินฯ 

ป 49 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

คาเฉลี่ย 
ผลการประเมินตนเอง          ผลการประเมินของ 
                                                  คณะกรรมการ 

1. ดานปรัชญา ปณิธาน 
    วัตถุประสงค และแผน 
    ดําเนินงาน 

2 10 10 5 5 

7. การบริหารและการจดัการ 9 41 41 4.56 4.56 
8. การเงินและงบประมาณ 2 10 10 5 5 
9. ระบบและกลไก 
    การประกันคุณภาพ 

2 8 8 4 4 

รวม 15 69 69 4.60 4.60 
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รายนามคณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2550 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันทรฉาย  วิชญวโรทัย    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วไิลนุช    กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ    กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต     กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 
10. อาจารยพฒัน  บุญฤทธิ์รุงโรจน    กรรมการ 
11. นายณฐัพล  จิตประไพ     กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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