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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
รอบปการศึกษา 2557 

 
*************** 

 

 
 
 

 
   
    

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1. ผูชวยศาสตราจารยพีระศักดิ์ เสรีกุล     ประธานกรรมการ  
2. นางจินตนา บุญสมบัติ   กรรมการ  
3. นางจิตติมา   สุวรัตน กรรมการและเลขานุการ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
รอบปการศึกษา 2557 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผูชวยศาสตราจารยพีระศักดิ์ เสรีกุล     ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางจินตนา บุญสมบัติ   กรรมการ 
 3. นางจิตติมา    สุวรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

 
หนวยงานท่ีรับการประเมิน    กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

กําหนดการประเมิน 
 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการตรวจเยี่ยม 
     พบผูบริหาร เยี่ยมชมหนวยงาน และสัมภาษณผูเก่ียวของ 
     นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอคณะผูบริหาร 
     ประชุมสรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานผลการประเมิน 
  
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน  

 กองสงเสริมวิชาการเปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุมัติจัดตั้งจาก 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รับผิดชอบในการจัดทํา
วารสารวิชาการ เพ่ือเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสู
สาธารณชนและผูเ ก่ียวของในระดับชาติและนานาชาติ และดานการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน 
ท่ีเก่ียวของกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศใหมีขอมูลมีความทันสมัย พรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารปจจุบันแบงโครงสรางเปน 2 กลุมงาน คือ 

1. กลุมงานบริหารและวารสารวิชาการ ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวก  
การประสานงานดานเอกสาร การเงิน บัญชี พัสดุ ดานบุคลาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามการ
ดําเนินงานของกองสงเสริมวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการวางแผนดําเนินงานเพ่ือการจัดทําและ
เผยแพรวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําและเผยแพรตํารา การจัดการระบบฐานขอมูล
บทความและฐานขอมูลหนังสือและตํารา รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

2. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทําหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศในดานตางๆ อาทิ ดานงานพัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ บุคลากร  
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การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา เพ่ือใหขอมูลมีความทันสมัย พรอมใชงาน
ตลอดเวลา เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 
ปรัชญา 
 สงเสริมวิชาการ พัฒนางานสารสนเทศ 
 
ปณิธาน 
 มุงม่ันท่ีจะสรางสรรคและพัฒนา การใหบริการวิชาการดวยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปน
แกนหลักสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ ตํารา รวมถึงการพัฒนางาน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
วิสัยทัศน 
 สงเสริมวิชาการ บูรณาการงานสารสนเทศสูสากล 
 
อัตลักษณ 
 บริการอยางเปนมิตร รวมแรงคิดพัฒนาสูสากล 
 

พันธกิจ 
1. เปนศูนยประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนาวิชาการกับสวนตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
 2. จัดทําวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 3. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการและตํารารวมกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัยสูสากล 
 4. พัฒนาและบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 5. พัฒนาและบูรณาการงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับขององคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. เพ่ือเปนศูนยประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนาวิชาการกับสวนงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือจัดการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. เพ่ือกําหนดนโยบายและสงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการรวมกับสวนงานท่ีจัดทําวารสารวิชาการ

ภายในมหาวิทยาลัย เปนการวางรากฐานและมาตรฐานสูสากล 
5. เพ่ือพัฒนาและบูรณาการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
6. เพ่ือบูรณาการงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วัตถุประสงคของการประเมิน 
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

2. เพ่ือใหหนวยงานทราบสภาพการดําเนินงานท่ีแทจริงของตนเอง อันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

3. เพ่ือนําเสนอจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงาน และการจัด
การศึกษา 
 
วิธีดําเนินงาน    

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปการศึกษา 

2557  
2. กําหนดขอบเขตการตรวจเยี่ยมและประเมิน 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามท่ีอางอิงไวใน SAR ประกอบการประเมิน 
4. พบผูบริหาร บุคลากร และผูเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และรับฟงการดําเนินงานของ 

หนวยงาน พรอมท้ังขอขอมูลในเชิงนโยบาย 
5. สัมภาษณผูเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบุคลากร  
6. เยี่ยมชมหนวยงาน 
7. ประชุมเพ่ือตัดสินผล และสรุปผลการประเมิน 
8. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอคณะผูบริหาร 
9. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ 
10.  นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงาน และมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 รายตัวบงช้ี กองสงเสริมวิชาการ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน ขอมูล ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

7 ขอ  4 

  คาเฉลี่ย     4.00 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต      

2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 6 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6  6 ขอ  4 

  คาเฉลี่ย     4.00 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ      

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสวนงานและ
ผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 

6 ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

 7 ขอ  5 

7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 1, 2, 3, 4, 5   5 ขอ  5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 3 ขอ 1, 2, 3, 4, 5 5 ขอ   5 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 5 ขอ 1, 2, 3, 4, 5   5 ขอ  4 

  คาเฉลี่ย     4.75 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 
7 ขอ 1, 2, 3, 6, 7, 8  6 ขอ  3 

9.20.1 การสงรายงานการประเมินตนเอง 5 ขอ 1, 2, 3, 4, 5   5 ขอ  5 

 คาเฉลี่ย     4.00 

องคประกอบท่ี 97 อัตลักษณ     

97.30.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย) คาเฉลี่ย 
3.51 ข้ึน

ไป 

4.48 4.48  4.48 

  คาเฉลี่ย 
    4.48 

  คาเฉลี่ยรวมเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
    4.29 

 คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ขององคประกอบ     4.39 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ขอเสนอแนะรายองคประกอบ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 

1. มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวนํามาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาและวิสัยทัศน และครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

2. มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานใหบุคลากรทราบ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 การนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
ควรมีการนําผลการประเมิน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูบริหาร มาปรับปรุงแผนกลยุทธหรือ

แบบปฏิบัติงานในปถัดไป 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. มีการวิเคราะหสมรรถภาพของบุคลากร และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 
2. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไปอบรมในดานตางๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 การนําการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร มาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
2. ควรมีการประเมินสมรรถภาพของบุคลากร หลังจากท่ีไดรับการพัฒนา 
3. ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง กองสงเสริมวิชาการมีระบบการบริหารงานท่ีดี มีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหาร
และสงเสริมใหบุคลากรดําเนินการตามแผน บุคลากรสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อในการ
เผยแพรความรู รวมถึงนํามาใชงานในการปฏิบัติงานจริง สืบคนขอมูลไดทันสมัย ครบถวน สนับสนุนใหบุคลากร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 การสงบุคลากรเขารับการอบรม เ พ่ิมความรูความเขาใจในการประเมินความพึงพอใจ และ
ความสามารถนํามาใชประโยชนกับกองสงเสริมวิชาการไดจริง 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 ควรกําหนดแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของกอง โดยอางอิงแผนของ
มหาวิทยาลัยเปนแมบท กองควรทําแผนปฏิบัติงานรองรับเปนของกองสงเสริมวิชาการเองดวย 
 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
 กองสงเสริมวิชาการใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทําแผนการประกันคุณภาพ และกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้ตางๆ อยางชัดเจน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสรางความรู/ ความเขาใจ เก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหกับบุคลากรของกอง ซ่ึงสวน

ใหญเปนบุคลากรใหม 
2. การกําหนดนโยบายประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับพันธกิจของกองสงเสริมวิชาการ ไดแก การจัดทํา

วารสารวิชาการ 
3. การเขียนกระบวนการในการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน

ของกองสงเสริมวิชาการ 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีการสงบุคลากรใหเขารับการอบรม/ ฟงบรรยาย หรือมีสวนรวมเก่ียวกับการดําเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับพันธกิจของกองสงเสริมวิชาการ เชน  

การจัดทําวารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือเขาสูฐานขอมูลสากล เปนตน  
3. ควรมีการเขียนกระบวนการในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการมาปรับปรุง

ข้ันตอนการดําเนินงานของกองสงเสริมวิชาการ  
 
องคประกอบท่ี 97 อัตลักษณ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การระบุจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. รูปแบบการนําเสนอผลสรุปความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีการแจงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือ

ความนาเชื่อถือของผลการประเมิน 
2. ควรมีการปรับรูปแบบการเขียนสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือความเขาใจ

ท่ีงายข้ึน 
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ตารางท่ี 2 (ป. 2)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.) ปการศึกษา 2557  
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนก
ตามองคประกอบ  

องคประกอบ คาเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 4.00 ดี 
2. การผลติบัณฑิต 4.00 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 4.75 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.00 ดี 

รวม 4.29  
ผลการประเมิน ดี  

 
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 4 องคประกอบ (เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.) อยูในระดับดี

(คาเฉลี่ย 4.29) โดยทุกองคประกอบอยูในระดับดี 
 

ตารางท่ี 3  (มจพ. 2)  แสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (รวมตัวบงช้ีของ มจพ.) ปการศึกษา 2557 
กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จําแนก
ตามองคประกอบ  

องคประกอบ คาเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 4.00 ดี 
2. การผลติบัณฑิต 4.00 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 4.75 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.00 ดี 
97. อัตลักษณ 4.48 ดี 

รวม 4.39  
ผลการประเมิน ดี  

 
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ (รวมตัวบงชี้ของ มจพ.) อยูในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.39) โดยทุกองคประกอบอยูในระดับดี 
 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และมีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 
2. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และรวมมือกันทํางานเปนอยางดี  
3. มีการใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน 
2. การจดรายงานการประชุมท่ีละเอียด ชัดเจน 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

และการดําเนินงาน 
2. ผูท่ีทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการชุดตางๆ ควรทําหนาท่ีจดรายงานการประชุมท่ีละเอียด 

ชัดเจน ท่ีแสดงใหทราบวาประเด็นการพิจารณาและมติท่ีประชุมเปนอยางไร 
 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1. การคิดคํานวณคะแนนผลการประเมิน  
2. การเขียนสรุปคะแนนผลการประเมินในตารางสรุปผลการประเมินตนเอง 
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ภาคผนวก 
1)  กําหนดการตรวจเย่ียมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 

วัน/เดือน/ป : 
เวลา 

กิจกรรม 

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประชุมลวงหนาเพ่ือเตรียมการตรวจเยี่ยมและประเมินหนวยงาน 
09.30 – 10.00 น. พบผูบริหาร บุคลากร ผูเก่ียวของ 

-  คณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยมและประเมิน 
-  ผูบริหารของหนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
-  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. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการตรวจเยี่ยมและตัดสินผลการประเมิน 
15.00 – 16.00 น. -  คณะกรรมการรายงานผลดวยวาจาตอผูบริหาร บุคลากร 

-  ตอบขอซักถาม ขอเสนอแนะ 
-  ผูบริหารหนวยงานใหขอคิดเห็นตอการประเมินและกลาวขอบคุณคณะกรรมการ 

 

2)  ตารางขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

บุคลากร  

 ในปการศึกษา 2557 กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 7 คน  
ตามรายละเอียดดังนี้  

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ขาราชการ 1 14.29 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 85.71 

รวมท้ังส้ิน 7 100 

งบประมาณ   

 กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2558    

แหลงเงิน จํานวนเงิน (ลานบาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบประมาณแผนดิน 1.274 2.45 
งบประมาณเงินรายได 1.5 1.5 

รวมท้ังส้ิน 2.774 3.95  
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