รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปการศึกษา 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2558

1

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รอบปการศึกษา 2557
***************
ที่
ชื่อ - สกุล
1. ผูชวยศาสตราจารยพีระศักดิ์
2. นางจินตนา
3. นางจิตติมา

เสรีกุล
บุญสมบัติ
สุวรัตน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ

2
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รอบปการศึกษา 2557
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผูชวยศาสตราจารยพีระศักดิ์ เสรีกุล
ประธานคณะกรรมการ
2. นางจินตนา
บุญสมบัติ
กรรมการ
3. นางจิตติมา
สุวรัตน
กรรมการและเลขานุการ
หนวยงานที่รับการประเมิน
กําหนดการประเมิน
วันที่ 4 สิงหาคม 2558

กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม
พบผูบริหาร เยี่ยมชมหนวยงาน และสัมภาษณผูเกี่ยวของ
นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอคณะผูบริหาร
ประชุมสรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานผลการประเมิน

ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
กองส ง เสริ ม วิ ช าการเป น หน ว ยงานระดั บ กอง สั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได รั บ อนุ มั ติ จั ด ตั้ ง จาก
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิ ช าการด า นวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให เปน ที่ ย อมรั บ ในระดับ นานาชาติ รับ ผิ ดชอบในการจัดทํ า
วารสารวิชาการ เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสู
สาธารณชนและผู เ กี่ ย วข อ งในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และด า นการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน
ที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศใหมีขอมูลมีความทันสมัย พรอมใชงานตลอดเวลา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารปจจุบันแบงโครงสรางเปน 2 กลุมงาน คือ
1. กลุ ม งานบริ ห ารและวารสารวิ ช าการ ทํ า หน า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ การอํ า นวยความสะดวก
การประสานงานดานเอกสาร การเงิน บัญชี พัสดุ ดานบุคลาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามการ
ดําเนินงานของกองสงเสริมวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการวางแผนดําเนินงานเพื่อการจัดทําและ
เผยแพรวารสารวิ ชาการระดับ ชาติ และนานาชาติ การจัดทําและเผยแพรตํารา การจัดการระบบฐานขอมูล
บทความและฐานขอมูลหนังสือและตํารา รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ
2. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทําหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศในด า นต า งๆ อาทิ ด า นงานพั ส ดุ การเงิ น บั ญ ชี งบประมาณ บุ ค ลากร

3
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อใหขอมูลมีความทันสมัย พรอมใชงาน
ตลอดเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ปรัชญา
สงเสริมวิชาการ พัฒนางานสารสนเทศ
ปณิธาน
มุงมั่นที่จะสรางสรรคและพัฒนา การใหบริการวิชาการดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปน
แกนหลักสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ ตํารา รวมถึงการพัฒนางาน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
วิสัยทัศน
สงเสริมวิชาการ บูรณาการงานสารสนเทศสูสากล
อัตลักษณ
บริการอยางเปนมิตร รวมแรงคิดพัฒนาสูสากล
พันธกิจ
1. เปนศูนยประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนาวิชาการกับสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. จัดทําวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการและตํารารวมกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัยสูสากล
4. พัฒนาและบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาและบูรณาการงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับขององคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเปนศูนยประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนาวิชาการกับสวนงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อจัดการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อกําหนดนโยบายและสงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการรวมกับสวนงานที่จัดทําวารสารวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลัย เปนการวางรากฐานและมาตรฐานสูสากล
5. เพื่อพัฒนาและบูรณาการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
วัตถุประสงคของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
2. เพื่อใหหนวยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แทจริงของตนเอง อันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
3. เพื่อนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินงาน และการจัด
การศึกษา
วิธีดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปการศึกษา
2557
2. กําหนดขอบเขตการตรวจเยี่ยมและประเมิน
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่อางอิงไวใน SAR ประกอบการประเมิน
4. พบผูบริหาร บุคลากร และผูเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และรับฟงการดําเนินงานของ
หนวยงาน พรอมทั้งขอขอมูลในเชิงนโยบาย
5. สัมภาษณผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบุคลากร
6. เยี่ยมชมหนวยงาน
7. ประชุมเพื่อตัดสินผล และสรุปผลการประเมิน
8. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอคณะผูบริหาร
9. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ
10. นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงาน และมหาวิทยาลัย

5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ตารางที่ 1

แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 รายตัวบงชี้ กองสงเสริมวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
องคประกอบ/ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ขอมูล

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

7 ขอ

คาเฉลี่ย

การบรรลุ คะแนน
ผลลัพธ เปาหมาย ประเมิน

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

7 ขอ

1, 2, 3, 4, 5, 6

6 ขอ



4
4.00

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.4

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

6 ขอ



คาเฉลี่ย

4
4.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1

7 ขอ



5

5 ขอ

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
1, 2, 3, 4, 5

5 ขอ



5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

3 ขอ

1, 2, 3, 4, 5

5 ขอ



5

ระบบบริหารความเสี่ยง

5 ขอ

1, 2, 3, 4, 5

5 ขอ



4

6 ขอ

7.2

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและ
ผูบริหารทุกระดับของสวนงาน
การพัฒนาสวนงานสูส ถาบันเรียนรู

7.3
7.4

คาเฉลี่ย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง
องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ
97.30.1

4.75
7 ขอ

1, 2, 3, 6, 7, 8

6 ขอ



3

5 ขอ

1, 2, 3, 4, 5

5 ขอ



5
4.00

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย)

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยรวมเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ขององคประกอบ

คาเฉลี่ย 4.48
3.51 ขึ้น
ไป

4.48



4.48
4.48
4.29
4.39

6
ขอเสนอแนะรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวนํามาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาและวิสัยทัศน และครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน
2. มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานใหบุคลากรทราบ
จุดที่ควรพัฒนา
การนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรมีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูบริหาร มาปรับปรุงแผนกลยุทธหรือ
แบบปฏิบัติงานในปถัดไป
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีการวิเคราะหสมรรถภาพของบุคลากร และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน
2. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไปอบรมในดานตางๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
การนําการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร มาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน
2. ควรมีการประเมินสมรรถภาพของบุคลากร หลังจากที่ไดรับการพัฒนา
3. ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง กองสงเสริมวิชาการมีระบบการบริหารงานที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหาร
และส งเสริมให บุคลากรดํ าเนิ นการตามแผน บุคลากรสามารถนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชเปน สื่อในการ
เผยแพรความรู รวมถึงนํามาใชงานในการปฏิบัติงานจริง สืบคนขอมูลไดทันสมัย ครบถวน สนับสนุนใหบุคลากร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
การส ง บุ ค ลากรเข า รั บ การอบรม เพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจในการประเมิ น ความพึ ง พอใจ และ
ความสามารถนํามาใชประโยชนกับกองสงเสริมวิชาการไดจริง
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรกํ า หนดแผนการบริ ห ารจั ด การให ส อดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ง านของกอง โดยอ า งอิ ง แผนของ
มหาวิทยาลัยเปนแมบท กองควรทําแผนปฏิบัติงานรองรับเปนของกองสงเสริมวิชาการเองดวย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
กองสงเสริมวิชาการใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทําแผนการประกันคุณภาพ และกําหนดผูรับ ผิดชอบการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ตางๆ อยางชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การสรางความรู/ ความเขาใจ เกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหกับบุคลากรของกอง ซึ่งสวน
ใหญเปนบุคลากรใหม
2. การกําหนดนโยบายประกันคุณภาพที่สอดคลองกับพันธกิจของกองสงเสริมวิชาการ ไดแก การจัดทํา
วารสารวิชาการ
3. การเขียนกระบวนการในการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
ของกองสงเสริมวิชาการ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรมี การส งบุ คลากรให เ ข า รับ การอบรม/ ฟง บรรยาย หรือ มีสว นรว มเกี่ย วกับ การดํ าเนิ น งาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ควรมีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพที่สอดคลองกับพันธกิจของกองสงเสริมวิชาการ เชน
การจัดทําวารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือเขาสูฐานขอมูลสากล เปนตน
3. ควรมี การเขี ยนกระบวนการในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการมาปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินงานของกองสงเสริมวิชาการ
องคประกอบที่ 97 อัตลักษณ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การระบุจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. รูปแบบการนําเสนอผลสรุปความพึงพอใจของผูรับบริการ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรมีการแจงจํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อ
ความนาเชื่อถือของผลการประเมิน
2. ควรมีการปรับรูปแบบการเขียนสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อความเขาใจ
ที่งายขึ้น
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ตารางที่ 2 (ป. 2)

แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) ปการศึกษา 2557
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนก
ตามองคประกอบ
องคประกอบ
คาเฉลี่ย
ผลการประเมิน
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4.00
ดี
2. การผลิตบัณฑิต
4.00
ดี
7. การบริหารและการจัดการ
4.75
ดีมาก
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
ดี
รวม
4.29
ผลการประเมิน
ดี

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 4 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) อยูในระดับดี
(คาเฉลี่ย 4.29) โดยทุกองคประกอบอยูในระดับดี
ตารางที่ 3 (มจพ. 2) แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รวมตัวบงชี้ของ มจพ.) ปการศึกษา 2557
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนก
ตามองคประกอบ
องคประกอบ
คาเฉลี่ย
ผลการประเมิน
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4.00
ดี
2. การผลิตบัณฑิต
4.00
ดี
7. การบริหารและการจัดการ
4.75
ดีมาก
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
ดี
97. อัตลักษณ
4.48
ดี
รวม
4.39
ผลการประเมิน
ดี

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ของ มจพ.) อยูในระดับดี
(คาเฉลี่ย 4.39) โดยทุกองคประกอบอยูในระดับดี
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถ และรวมมือกันทํางานเปนอยางดี
3. มีการใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน
2. การจดรายงานการประชุมที่ละเอียด ชัดเจน
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ควรมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
และการดําเนินงาน
2. ผูที่ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการชุดตางๆ ควรทําหนาที่จดรายงานการประชุมที่ละเอียด
ชัดเจน ที่แสดงใหทราบวาประเด็นการพิจารณาและมติที่ประชุมเปนอยางไร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. การคิดคํานวณคะแนนผลการประเมิน
2. การเขียนสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางสรุปผลการประเมินตนเอง
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ภาคผนวก
1) กําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ป :
กิจกรรม
เวลา
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประชุมลวงหนาเพื่อเตรียมการตรวจเยี่ยมและประเมินหนวยงาน
09.30 – 10.00 น. พบผูบริหาร บุคลากร ผูเกี่ยวของ
- คณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยมและประเมิน
- ผูบริหารของหนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
- ตอบขอซักถาม
10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการศึกษาเอกสาร/หลักฐานตามรายงานการประเมินตนเอง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร
เยี่ยมชมสวนงานภายในกองสงเสริมวิชาการ
14.00 – 14.30 น. คณะกรรมการศึกษาเอกสาร/หลักฐานตามรายงานการประเมินตนเอง (ตอ)
14.30 – 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมและตัดสินผลการประเมิน
15.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการรายงานผลดวยวาจาตอผูบริหาร บุคลากร
- ตอบขอซักถาม ขอเสนอแนะ
- ผูบริหารหนวยงานใหขอคิดเห็นตอการประเมินและกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
2) ตารางขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
บุคลากร
ในปการศึกษา 2557 กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 7 คน
ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
คิดเปนรอยละ
ขาราชการ
1
14.29
พนักงานมหาวิทยาลัย
6
85.71
รวมทั้งสิ้น
7
100
งบประมาณ
กองส ง เสริ มวิ ช าการ สํ า นั กงานอธิการบดี ได รับ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน คา ใชจายในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558
แหลงเงิน

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.274
2.45
1.5
1.5

2.774

3.95
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