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- สวนที่ 1 - 

บทนํา 



บทนํา 

1.  ความเปนมา 

 ศูนยกิจการนานาชาติ เดิมเปนหนวยงานระดับสวน มีช่ือเรียกวา สวนวิเทศสัมพันธ ตั้งขึ้น
ในสํานักงานอธิการบดี ตอมาไดเปลี่ยนเปนศูนยกิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 เพื่อทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดตอ ประสานงาน อํานวยความสะดวก ติดตาม
ความกาวหนา และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับตางประเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

 โครงสรางของศูนยกิจการนานาชาติประกอบดวย  3  ฝาย คือ ฝายโปรแกรม (Program 
Division) รับผิดชอบประสานงานความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ  ฝายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องคกรตางๆ จากตางประเทศ รวมทั้งบริการดาน
หนังสือเดินทางและวีซา และ ฝายธุรการ (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการภายในของ
ศูนยฯ  ดังจะปรากฏตอไปในหัวขอโครงสรางองคกรและการบริหาร 

2.  วิสัยทัศน 

 มุงมั่นสนับสนุนและสงเสริมภารกิจดานความรวมมือตางประเทศของมหาวิทยาลัยในทุก
ดานเพื่อความเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทยและชั้นนําของเอเชีย 

3.  พันธกิจ 

 สนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการติดตอ ประสานงานความรวมมือกับ
ตางประเทศใหกับสํานักวิชา สาขาวิชา ศูนย สถาบัน และทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสราง ขีด
ความสามารถทางวิชาการเพื่อใหสามารถเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นนําของเอเชีย 

4.  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 โครงสรางองคกรปจจุบันของศูนยกิจการนานาชาติประกอบดวยผูอํานวยการ (ศาสตราจารย 
ดร.ชูกิจ  ลิมปจํานงค รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการแทนผูอํานวยการ) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ในฝายโปรแกรม 2 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปในฝายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ 2 คน 
และพนกังานธุรการ  1  คน   
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 ศูนยกิจการนานาชาติอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปจจุบัน
รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีคณะกรรมการประจําศูนยกิจการนานาชาติ กํากับดูแลดาน
นโยบายในการดําเนินงาน โครงสรางจัดองคกรของศูนยฯ สามารถเขียนเปนแผนผังโครงสรางองคกร
ไดดังตอไปนี้ 

 

ศูนยกิจการนานาชาติ (5) 

ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ 
ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ  ลิมปจํานงค 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รก.ผอ.) 

คณะกรรมการประจําศูนยกิจการนานาชาติ 

ฝายธุรการ (1) ฝายโปรแกรม (2) ฝายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ (2) 

พ.ธุรการ (1) 
1. (ป-248) นางสาวศิริรัตน กาญจนนิมมาน 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-578) นางมัณฑนา ทยาธรรม 
2. (ป-516) นางสุภาพร ก่ิงนอก 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-517) นางสุขุมาลย ขําพิศ 
2. (ป-519) นางสาวกรณิกาณ ใหมยะ 
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5.  บุคลากร 

 ศูนยกิจการนานาชาติมีบุคลากรจํานวน 5 คน  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 คน 
และพนักงานธุรการ 1 คน  โดยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  รับผิดชอบงานในฝายโปรแกรม และ
อีก 2 คน รับผิดชอบงานในฝายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ อีกหนึ่งคนเปนพนักงานธุรการ 
แยกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนบุคลากร รวม 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายวิชาการ - - - - - 

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5 1 2 2 - 
รวม 5 1 2 2 - 

6.  คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน 

 มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงานตางๆ ขึ้น เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําหรือปรับปรุงตัวช้ีวัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของหนวยงาน 
3. เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อพรอมรับการประเมินภายในและภายนอก 
4. หนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงานของศูนยกิจการนานาชาติ 
ประกอบดวย 

1.  ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ ประธาน 
2.  นางสุขุมาลย ขําพิศ คณะทํางาน 
3.  นางสุภาพร กิ่งนอก คณะทํางาน 
4.  นางสาวกรณิกาณ ใหมยะ คณะทํางาน 
5.  นางสาวศิริรัตน กาญจนนิมมาน คณะทํางาน 
6.  นางมัณฑนา ทยาธรรม คณะทํางานและเลขานุการ 
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7. ผลการดําเนินงานของศูนยกิจการนานาชาติ 

 7.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2552 
7.1.1  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ: บุคลากรของศูนยฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

โดยการรวมประชุม หารือ แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการภายในหนวยงานไดตามเปาหมาย คิด
เปน 100% 

7.1.2  ระบบบริหารจัดการและการใหบริการ: ระบบบริหารจัดการและการใหบริการของศูนยมี
ประสิทธิภาพพิจารณาจากระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ  (93.09%) 
และการปรับปรุงขอมูลรายงานกิจการนานาชาติใหเปนปจจุบัน (100%) รวมทั้งผลการประเมินความพึง
พอของผูรับบริการซึ่งอยูในเปอรเซ็นตที่สูงเกินจากเปาหมายที่ตั้งไว (124%)  

7.1.3  การใหบริการเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ: ศูนยฯ ปรับปรุงการดําเนินงานการบริการให
มีลักษณะการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งลดขั้นตอนและลดระยะเวลา ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศของมหาวิทยาลัย การตออายุวีซา และการรายงานตัวการพํานักของนักศึกษา
ตางชาติ 90 วันไดตามเปาหมาย คิดเปน 100%  

7.1.4   การพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ:  
1)  การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ: มีผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก โดยดําเนินการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีช่ือเสียง
ประเทศตางๆ เชน เกาหลี ญี่ปุน มาเลเซีย ฝร่ังเศส เยอรมัน จํานวน 8 ฉบับ (สูงกวาเปาหมาย คิดเปน
266.67%) และดําเนินกิจกรรมนานาชาติของศูนยฯ ไดตามเปาหมาย (100%)   

2)  การสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ: ศูนยฯ ตั้งเปาหมายในการรับสมัคร
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาตางชาติในป 2552 จํานวน 25 คน และดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้ง
ส่ือส่ิงพิมพและเว็บไซตของศูนยฯ รวมทั้งการเขารวมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการอุดมศึกษาไทย 
ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในประเทศจีน มีชาวตางชาติสมัครเขาศึกษา
จํานวน  38 คน (สูงกวาเปาหมาย คิดเปน 152%) จากประเทศ ลาว แทนซาเนีย จีน กัมพูชา) นอกจากนี้ 
ศูนยฯ ไดใหบริการ/อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษานานาชาติในเรื่องตางๆ นอกเหนือจากดาน
วิชาการ เชน การอํานวยความสะดวกเมื่อแรกมาถึง การดําเนินการดานวีซา การรายงานการพํานักอาศัย
ในประเทศไทย 90 วัน การสํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดทัศนศึกษา  

 7.2 สรุปผลการดําเนินงานจากการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
ของศูนยกิจการนานาชาติ ป 2552:  จากขอมูลรายละเอียดผลการดําเนินงานในสวนที่ 2 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานและการประเมินตนเอง ไดดังนี้ 
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7.2.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2552 ศูนยฯ ไดวิเคราะหความ

สอดคลอง/เชื่อมโยง ระหวางแผนปฏิบัติการของศูนยฯ กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ (โปรดดู
ภาคผนวก 1.1.1) โดยศูนยฯ ไดกําหนดเปาหมายผลผลิต 6 ผลผลิต และ 10 ตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงศูนยฯ สามารถดําเนินงานตามแผนไดครบทุกภารกิจ  โดย
คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดไดรอยละ 100 ตาม
เปาหมายที่ตั้งไว และมีผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปไดรอยละ 125 จากเปาหมายที่ตั้งไว
รอยละ 90 โดยคํานวณรวมทุกกิจกรรมและผลผลิตของศูนยฯ ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานและน้ําหนัก
ความสําคัญของแตละกิจกรรม/ผลผลิต เทาเทียมกัน ผลการประเมิน คิดเปนคะแนนตามเกณฑประเมิน
ไดเทากับ  3 คะแนน 

7.2.2  การบริหารและการจัดการ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหหนวยงานพิจารณา

รวมการบริหารและการจัดการในทุกดานเปนเปาหมาย ผลผลิต ตัวบงชี้ ของหนวยงาน (ดานทรัพยากร
บุคคล การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในหนวยงาน การจัดทําฐานขอมูลของศูนยฯ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาองคการเรียนรู) โดย
คณะกรรมการประจําศูนยฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน หรือพันธกิจของศูนยฯ 
และผูบริหาร (รักษาการผูอํานวยการศูนยฯ) ซ่ึงบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะ
ผูนําโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยฯ มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของศูนยฯ ใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

โดยสรุป ผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของศูนยฯ คิดเปนคะแนนตามเกณฑ
การประเมินไดเทากับ 2.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 

7.2.3  การเงินและงบประมาณ  
ศูนยกิจการนานาชาติดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ ตามนโยบาย และแนวทางการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในการใชทรัพยากรภายในรวมกันอยางมีคุณภาพตามหลักการ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”  เพื่อใชทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา นอกจากนี้ ศูนยฯ มีการใช
ทรัพยากรรวมกับสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก (สมาคม AUAP) ซ่ึงสามารถแบงเบาภาระ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินงานไดบางสวน  ผลการประเมิน คิดเปนคะแนนตามเกณฑ
การประเมินไดเทากับ 3 คะแนน 
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7.2.4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ศูนยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในและไดเริ่มดําเนินการประกัน

คุณภาพตั้งแตปการศึกษา 2548 รวมทั้งไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ อยาง
ตอเนื่อง   โดยศูนยฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
ศูนยฯ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยในป 
การศึกษา 2552 ศูนยฯ ไดดําเนินการ โดยใชองคประกอบและตัวบงชี้ของศูนยฯ ในปที่ผานมา ซ่ึง
สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมิน คิดเปนคะแนนตามเกณฑการ
ประเมินไดเทากับ 3 คะแนน 

7.2.5  การดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ  
ศูนยฯ เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมนานาชาติ จากสํานักวิชา และหนวยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปการศึกษา 2552 จํานวน 296 ครั้ง (โดยมี
เกณฑประเมิน 100 ครั้งขึ้นไปเทากับคะแนนเต็ม 3) ซ่ึงสามารถสะทอนความสําเร็จในการดําเนินภารกิจ
หลักของศูนยฯ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการความรวมมือกับตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมิน คิดเปนคะแนนตามเกณฑการ
ประเมินไดเทากับ 3 คะแนนเต็ม 

7.2.6  ในการดําเนินงานดานอื่นๆ ซ่ึงไมใชภารกิจหลักของศูนยฯ และไมไดกําหนดใน
แผนปฏิบัติการเชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ศูนยฯ ไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ เปนเจาภาพเปนประจํา เชน ในโอกาสวันขึ้นปใหม การรดน้ําใน
เทศกาลสงกรานต การรวมทําบุญในวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือโอกาสตางๆ เชน ทําบุญกฐิน หรือ
ผาปา ที่มหาวิทยาลัยฯ เปนเจาภาพ การฝกปฏิบัติธรรม รวมทั้งการแตงกายดวยผาไทยตามโอกาสที่
เหมาะสม 
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- สวนที่ 2 - 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับงชี้ 

องคประกอบที่ 1 
องคประกอบที่ 7 
องคประกอบที่ 8 
องคประกอบที่ 9 
องคประกอบที่ 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 1 

ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนนิการ 
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��������	
��  1.1  :  ��ก��ก	�
�������
������������� ��������ก�����ก���� ��ก��!��� "#�
�	�$���%��"����ก��ก	�
������&%'�($��)����*����	�$�+�,�%ก���	�$���%�����"#�
-
.*���!ก/��ก�� 

���������������	  : ก�����ก��   

�ก���ก���������  : 

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 5 ,.�"�ก �	�$���ก�� 5-6 ,.�"�ก �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก��ก	�
�������
������������� � 

2. ��ก�����ก���� ��ก��!��� "#�ก���	�$���%�� 
���"#�6�����ก��
���	�7-
.���*�.�%ก��"��ก��"�����*�.�%ก��/��ก��
��ก,�%
�
��������� 

� 

3. ��ก��ก	�
������&%'�(,�%ก���	�$���%�� "��ก	�
��$9�
���,�%
"�&������&%'�($��)����*����	�$�+�,�%ก���	�$���%�� 

� 

4. ��ก���	�$���ก�����"#�*���!ก/��ก�� � 

5. ��ก�������� ������� "����$���#�ก���	�$���%���������&%'�( 
��&�%�.��7�� 2 *��(% "�����%��#��&��
��������� 

� 

6. ��ก����$*���
�*������*�.�%��
�&�%ก��!��� "#�ก���	�$���%�� 
$9����%*� $9 �
���ก���!��������"��"#��� ��,�%'��� 
�������/��ก����;��!���"��"��<�.�-����*���&�%��)	�$��� 

� 

7. ��ก���	�#�ก����$���"��#�ก����$*���
�������!%"#�6�����
ก��"��"#�ก���	�$���%����&�%�&�$��)�% 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �>���? <���!*��ก��!ก*����&���&��ก��ก	�
������������,�%�>���? *�� -�.������/���/�.� +�

/���/���0��ก�1�2�����������'���������
3����&���
*�+�*�4'���/���/�2���������/����5


������ก���4'��6&2/����5��7��&���
*�+�*��	�&�8���������
3 +���	��)���������*9 "��0�.
����	�"#&�9������������,�%�>���? -�ก���	�$���%��"��%0�.'��$��-
.#>.������&�ก���>���? 0�.
����<����)�ก��  

2. �>��� �	�#�ก����$*���
��/��"���.�� (SWOT Analysis) ��-'.��ก��ก�������������	�
%������"��"#�6�����ก�����	�7 2552 <����*������*�.�%ก������ก��,�%�>���? "��
���*�.�%ก��/��ก��
��ก,�%�
���������?  

3. -�ก������	�"#�6�����ก��? �>���? �������ก	�
��$9�
���#�#��� 6 #�#��� "�� 10 ���'�(��� 
$��)����*����	�$�+�,�%ก���	�$���%�� 

4.   �>���? �	�$���ก��/6�����%��*���!ก$9�
���#�#������/��ก��,�%�>���? ���"#�6�����ก��
���	�7 2552 

5. �>���? ���%��ก��6�����%�����"#�6�����ก���&��
���������7�� 4 *��(% (�!ก0�����) NO)%�!ก
*��(%��)��ก�����%������ก����$���#�%���
��������� (%��ก��ก������'���) *��*>&�.�� $��)�
�&��"#�%������	����%��$����&��/��
���������  

6.  �>���? ��$*���
�*������*�.�%��
�&�%"#�ก��!���,�%�>���? ก���!��������,�%�
��������� 
<���>���? 0�.ก	�
��$9�
��� #�#��� ����&%'�( ��)���*�.�%ก��ก���	�$���%������!��������,.� 
3 ����ก�� 3.2 ,�%�
��������� NO)%ก	�
��"����%-
.�
���������? ������!�*����&�����
��%��'�ก��<��$�.�*����&�������)��ก���	�$���ก��0�.��&�%�&�$��)�%"��$P��>����"��$ก��
��<�'���&�ก���� ���
��������� ��ก��ก��(��	�
������."�.� "#�%���������.�%��
*������*�.�%ก���!�������������'��� "�� "#��!��������,�%�
��������� �O%��0�.���ก��
������%������ 

7.  -�ก���	�$���%�� �>���? 0�.��$*���
�#�ก����$���#�%��"���	�#�������!%-
.���.���&�
"#�6�����ก��,�%�>���? ��&�%�&�$��)�% ��ก��ก��( -���
�&�%0����� �>���? 0�.�������ก��
�	�$���ก�����ก��ก����&�%Q "���������%������-
.$���%����&�%��)	�$���$��)�-
.
�����R��)�-�0�.�&��������R6�����%��0�.�����)ก	�
��0�.-�"#� 
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ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�	�$���ก��*���!ก,.� 

(����� 7) 
3 *�"�� ����� 7   � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 1.1.1 *���$'�)��<�%,�%"#�6�����ก��,�%�>���ก��ก������'���ก������������"��
�!��������,�%�
��������� 
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��������	
��  1.2  :     �.����,�%ก������!$9�
����������&%'�(,�%ก��6�����%����)ก	�
��                                       

���������������	 : #�#��� 

&��*�&�. ก��*���.��������&%'�(��(  *	��������ก    

  

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
����!$9�
����.���� 60-74 ����!$9�
����.���� 75-89 ����!$9�
����.���� 90-100 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�.���� 100 3 *�"�� �.���� 90 ,O(�0 � 

��*ก��&+�ก#��  : 

����%��) 1.2.1  �.����,�%ก������!$9�
����������&%'�(,�%ก��6�����%����)ก	�
�� ���	�7
%������ 2552 (�!��*� 2551 30 ก������ 2552)  

/�*#��ก 1.2.1 ���%����!���'�(���  "��%#�ก��6�����%��$'�%ก��VWก (Cockpit Monitor) ,�%�>���
ก��ก������'��� ���	�7%������ 2552 (�!��*� 2551 - ก������ 2552) 

 

 

 

 

 

 

100
���������(%
���	�7%�6�����%��%'�(,�%"#��	��������&

���!$9�
���������)�����	�7%�6�����%��%'�(,�%"#��	��������&
×  
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��������	
��  1.3  :   ก��6�����%�����"#�6�����ก�����	�7   

���������������	 :  #�#��� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
6�����%�����"#�0�. 

�.���� 60-74 
6�����%�����"#�0�. 

�.���� 75-89 
6�����%�����"#�0�. 

�.���� 90 ,O(�0 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�.���� 125 3 *�"�� �.���� 90 ,O(�0 � 

��*ก��&+�ก#��  : 

����%��) 1.3.1 ����%��!#�ก���	�$���%�����"#�6�����ก�����	�7%������ 2552  
 (�!��*� 2551-ก������ 2552) 
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�������ก��
�� 7 

ก�����&�� +�ก��1��ก�� 
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��������	
�� 7.1  : *��ก���ก�����	��>���ก��ก������'���-'.
��ก�����/����-�ก�����
��
���ก��"�������R#��ก����
���������-
.",&%,��0�.-��������ก� 

���������������	  : ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.� �	�$���ก�� 3 ,.� �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ,.� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  *��ก���ก�����	��>���? ��������	�*�`-�ก��ก	�
�������% 
����������
�������ก��,�%�>���? 

� 

2.  *��ก���ก�����	��>���? ��ก��������#�ก���	�$���%�����
����������
�������ก��,�%�>���? ��&�%�.��7�� 2  *��(% 

� 

3. ��ก����'!�*��ก���ก�����	��>���? ��&�%�.��7�� 2 *��(% -�ก��   
��'!�"�&��*��(%��ก���ก��? $,.��&��<��$a��)�0�&�.��ก�&��.���� 80 

� 

4.  *��ก���ก�����	��>���? ��ก���	� $���%��"���&%$����ก��
���
��%��,�%�>���? <��-'.
��ก�����/���� 

� 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1.  *��ก���ก�����	��>���? ��ก��ก���������-�ก��ก	�ก�� �>"� �.���<����-�ก��
�	�$���%��,�%�>���?"�.� ��%��������	�*�`-�ก��ก	�
������������ "������ก��,�%�>���?   

2. *��ก���ก�����	��>�����ก��������#���(%-�$�����)��ก����'!� "�� ��%�&��,�%
*��ก���ก��"�ก������ก���	�$���ก����%<*�%ก���&��"�������������$����$��)�0�&��ก��
$���ก��'!� 

3. -�ก����'!�*��ก���ก�����	��>���? *��ก���ก��? 0�.
���� ������#�ก���	�$���%��
������������� ����ก�� "��"#�6�����ก��,�%�>���? <��-�7ก���Oกb� 2552 ��ก����'!�
*��ก���ก�����	��>���?  1 *��(%  NO)%��ก���ก��$,.��&����'!��.���� 91  "����ก����'!�

����<��ก��$��������$��)�������� 1 *��(% NO)%��ก���ก��-
.*���$
+��.���� 70 $a��)�ก��
��'!� 2 *��(% <����ก���ก��$,.��&����'!�/"��%*���*��$
+��.���� 80  

Administrator
Text Box
go to Index



 17 

��*+����*�,+ก���)�������� 

4.  *��ก���ก�����	��>���? �	�$���%��"���&%$����ก�����
��%����&�%<�&%-� �������0�.  
�����(%-
.*	�"���	�-�ก���	�$���%��,�%�>��� <��-'.
��ก�����/���� 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�	�$���ก��*���!ก,.� 3 *�"�� 4 ,.� � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.1.1  ��!ก���	�$���%��ก����'!�*��ก���ก�����	��>���ก��ก������'���  
 7ก���Oกb� 2552  (�cb/�*� 2552-$�b��� 2553) 
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��������	
��  7.2  :  /���#>.�	�,�%#>.���
��,�%�>���ก��ก������'���  

���������������	  :  ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  �
���������ก	�
������ก�� ��$���� กd$ก�e� -�ก��"�&%��(%#>.���
��
,�%�>���? ��)$P����� <�&%-� �������0�. 

� 

2.  #>.�	����ก���>���? ���
��%���.��
��ก�����/����"��-'.��ก�/��
/���#>.�	���)����>&<��*	��O%RO%��<�'��,�%�
��������� 

� 

3.  ��ก�����ก����$�����ก�/��"��#�ก��6�����%��,�%#>.���
����)
'��$��"��$P���)������-��
��������� 

� 

4.  �
���������? ��ก������	�"#�"��ก�0กก���� ����ก�/��,�%
#>.���
�����#�ก����$���  "���	�$���ก�����"#���&�%*��R.�� 

� 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �
���������? ��ก�����ก�����
��!**�$,.��>&�	�"
�&%#>.���
��������&�%Q ��)$P����� 
<�&%-� �������0�. ��ก�����ก����$�����ก�/�� "��#�ก��6�����%��,�%#>.���
����)
'��$�� "�� $P���)������ <�������������$���/���%��,�%*�������"���!*��ก� ก��
��$���#�ก��6�����%��,�%
�&���������/��-� -�ก��"�&%��(%#>.���
��������&�%Q,�%
�
��������� ���.�%0�.���*���$
+�'����ก�/���'�ก��"���/��
�������������������)
$ก�)��,.�%  

2.  �
���������? 0�."�&%��(%���
�����%���ก�����fg����'�ก����กb�ก��#>.�	����ก���>���ก��ก��
����'��� NO)%0�.���
��%���.��
��ก�����/����"��-'.��ก�/��/���#>.�	���)����>& <��*	��O%RO%
��<�'��,�%�
���������? $P�
��ก ��ก��ก��( ��%���&���&��������!��� ��"�������
*����&�����ก���&�%��$���&��ก��#>.���
��������>%,�%�
��������� 

Administrator
Text Box
go to Index



 19 

��*+����*�,+ก���)�������� 

3. �
���������? ��ก�����ก����$�����ก�/��"��#�ก��6�����%��,�%#>.���
����)'��$��"��
$P���)������ <�������������$���/���%��,�%*�������"���!*��ก� ก����$���#�ก��
6�����%��,�%
�&���������/��-� 

4.  �
���������? ��ก������	�"#�"��ก�0กก���� ����ก�/��,�%#>.���
��-�������&�%Q "��
�	�$���ก�����"#� <��#>.���
�� (��กb�ก��#>.�	����ก���>���?) 0�.$,.��&��fhก����
��ก�>��
#>.���
���!&�-
�& NO)%����(%ก������-��R����) ��ก�R����) �>%����)�R����ก��ก�� "�� �>%��
�&�%��$�� � �
���������"���R���������-�0�.
���  

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
*���!ก,.�  
(����� 4) 

3 *�"�� ����� 4   � 

��*ก��&+�ก#��  : 
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��������	
�� 7.3  : ��ก���� ��
�&��%���>&�%*�ก�$�����>.  

���������������	  :    ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 4 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก�������"������	�"#�ก�����ก��*����>.  $��)��!&%�>&�%*�ก�"
&%ก��
$�����>."����'���������$#�"��&/��-��
���������? 

� 

2.  ��ก���	�$���ก�����"#����ก��*����>."������*����	�$�+����
$9�
���0�&�.��ก�&� �.���� 50  

� 

3.  ��ก���	�$���ก�����"#����ก��*����>."������*����	�$�+����
$9�
����.���� 100 

� 

4.  ��ก����������$���#�*����	�$�+�,�%ก�����ก��*����>. � 

5.  ��ก���	�#�ก����$���0���-'.-�ก���� ��ก�����ก�����ก��
*����>.-
.$P��&��
�O)%,�%ก�����%��ก��"������!%"#�ก��
���ก��*����>. 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. -�7 2552 �>���? 0�.�����"������	�"#�ก�����ก��*����>.,�%�>���? ��%��( 
 1.1 ,�������$�������	�$�ก���*>&���ก������	�,.��ก�%*����&�����ก���R����-��&�%��$��
$��)�$P�*>&���-�ก��6�����%��"��"�ก�&��
�&��%��/��-��
��������� 
 1.2 ����	�i��,.��>�ก��ก�������'���-
.$P�;��!���"��-
.���ก��,.��>�(<����!)/��-�
�
���������0�. 
 1.3 ����	�������,.��ก�%*����&�����"��ก��ก�����
�&�% ���. "���R����-��&�%��$��
$��)�$#�"��&��%$�+�0N��,�%�>���?"����������$P�$�ก���"�ก�&�� 
2. �>���? �����R�	�$���ก�����"#����ก��*����>."������*����	�$�+����$9�
���0�.��� 1.2 
"�� 1.3 <�������R����	�i��,.��>�ก��ก�������'���$��)�-
.���ก��,.��>�0�."������	�������
,.��ก�%*����&�����"��ก��ก���*����&�����/��-�.,.��ก�%��
�&�%���. ก���R�����&�%��$�� 
�	�
���ก������	�$�ก���*>&���ก������	�,.��ก�%*����&�����ก���R����-��&�%��$����� 1.1 ��(� 
0�.�	�$���ก���&�$��)�% "�&��%0�&"�.�$��+�  
4.-5.  -�7ก���Oกb� 2552 �>���? ��%0�&0�.�	�$���ก����������$���#�*����	�$�+�,�%ก�����ก��
*����>. "�&0�.$��)��� ��ก�����ก�����ก��*����>.-�ก������	�i��,.��>�ก��ก�������'��� "��ก��
������,.��ก�%*����&�����"��ก��ก�����
�&�% ���. "���R����-��&�%��$��) -
.$P��&��

�O)%,�%ก�����%��ก��   

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
2 ,.�"�ก 
(����� 2) 

1 *�"�� ����� 4  � 
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��������	
�� 7.4  :    ������"��ก�0ก-�ก�����
��������ก��!**�$��)��� ��"���	��%��กb�0�.-
.
�!*��ก���*!�/��"���������/��  

���������������	  :  ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก��  3-4  ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 5 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก������	�"#�/"��6�����-�ก�����
��������ก��!**���)$P�
�>���� /��-�.ก����$*���
�,.��>�$'�%����กb� 

� 

2. ������"��ก�0ก-�ก�����
��������ก��!**���)$P�ก���&%$����
����R��-�ก��6�����%�� $'&� ก�����
� ก�������%*��%�	�"
�&% 
ก��ก	�
��$�.���%$���,�%�	�"
�&% ก��������!�$,.��&����'!� 
fhก����"��
���$���#�%����%��'�ก�� ก����$���#�ก��
6�����%��  ����ก����.�%,��`"��ก	���%-�  ����ก���%<�b �����(%
ก���� �� "����กb��!*��ก���)��*!�/�� 

� 

3. ��������ก��"��$������.�%�!,/����)�� "����.�%�����ก����)��-
.
�!*��ก��	�%��0�.��&�%���������/��"����>&��&�%��*����!, 

� 

4. ��ก���&%$���� ������!� �!*��ก���)����ก�/���>%-
.��<�ก��
6�����%���&��ก���R����-��&�%��$����)��*����&�����ก�� 

� 

5. ��ก����$���*����O%��-�,�%�!*��ก��!ก�������&�%$P����� � 

6. ��ก���	�#�ก����$���*����O%��-�$���#>.���
��������>% "����
"����%-�ก������!%�� ��$��)�-
.��,O(� 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �>���? 0�.ก	�
��-
.ก���� ���!*��ก���&�%�&�$��)�%0�.-�"#�6�����ก�����	�7%������ 
2552 <����(%$9����%*�0�.-
.���ก%��,�%
�&��%���!ก*�$,.����ก���� �� 

2. �>���? ก	�
��
�.���)*������#��'��%��-
."ก&���ก%����������<*�%��.�%�����ก	���% -�
"#�6�����ก��7%������ 2552  �>���? ก	�
��-
.�!*��ก��!ก*�$,.��&��ก����'!� ������ 
���� �&�%Q $��)��� ����$�%-
.��*����>. *��������R-�ก��6�����%�����/���
�.���)��)
���#��'��-
.���������/���>%�!� �	�-
.#>.������ก��,�%�>���? ��*����O%��-�-�ก��6�����%��
,�%�>���? "��$��)�����!���R!���%*�������'�(�����)ก	�
�� �!*��ก�,�%�>���? �!ก*�$,.����ก��
���� ������ �	���� 24 *��(% *��$P��.���� 100 <��
��,.���)$,.����ก������$P�
��,.���)
$
�����"�������R�	���-'.-�ก���� ������!%%��-�*������#��'��0�. 

3.  ���ก%��-��>���? 0�.���������ก��-��.���&�% Q ��ก�
��������� 0�."ก& *&���กb������� *&�$�&�
$�����!�� ก�%�!��	���%$��(�%'�� ��)��ก����� ��ก��ก��(�
������������/��"���.����)$��(��&�ก��
�	�%�� �R����)ก�.�%,��% ��ก������!���j ����)%�	����*�������ก*��*��� ���R���ก������&%
�!*��ก� ��ก�Oกb� /��-��
���������<��0�&$���*&�-'.�&�� ���R��ก�k� 
.�%��!� ��)������� ���
�&%#�-
.���ก%����*!�/��'������)��  

4.  �>���? $P���)��(%,�%�	���ก%��$�,���ก�� ���*��
���������"
&%$�$'��"��"N�VWก "��0�. 
������!�-
.�!*��ก�,�%�>���? 6�����
�.���)-����*�? -�ก�������%��ก���ก�����
��
,�%���*�? "��6�����%���&��ก���
������������'�ก��ก��$���&�%Q -�/>��/�*$�$'��"��
"N�VWก��&�%�&�$��)�% 

5.- 6.  �
���������? ������ก����$���*����O%��-�,�%�!*��ก� <���!*��ก��!ก����������R
���.��;`
�0�.
���'&�%��% $'&� ก�&�%���V;%*���*��$
+� $�+�0N�� 
���ก��
����<����%ก��
�&��ก��$�.�
�.���) �	�
����>���ก��ก������'���NO)%$P�
�&��%��,���$�+ก �!*��ก������R
���.��;`
��&�#>.���
��0�.<����% 
��������R�	���
����-�ก����'!��!*��ก�,�%�>���? 

���ก����'!�*��ก���ก���>���? NO)%�����ก�����$P������ $��)��&��ก��
�"����%-�ก��
"ก.0,
�������!%�� ��,.��ก��&�%
���;`
��&�%Q 0�. 

 

 

 

Administrator
Text Box
go to Index



 24 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
*���!ก,.�  
(����� 6 ) 

3 *�"�� ����� 6  � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.4.1 ��!ก���	�$���%��ก���� ���!*��ก�,�%�>���ก��ก������'������	�7%������ 
2552 (�!��*� 2551-ก������ 2552)  
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��������	
��  7.5  : ��ก�/��,�%����i��,.��>�$��)�ก�����
�� 

���������������	  :  ;�����	�$,.� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 2 ,.�"�ก �	�$���ก�� 2 ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 3 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ���<����-�ก������	�����i��,.��>�$��)�ก��������-� � 

2.  ������i��,.��>�$��)�ก��������-� � 

3.  ��ก����$����������/��"��*������/��,�%����i��,.��>� � 

4.  ��ก����$���*����O%��-�,�%#>.-'.i��,.��>� � 

5. ��ก���	�#�ก����$���-�,.� 3 "�� 4 ������!%����i��,.��>� � 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �
������������<����-�ก������	�i��,.��>�$��)�ก�����
�� ก��$���� ก����� "��ก������� 
2.  $��)�������!� �&%$���� /��ก���.��*����&������&�%��$��"��$��)�-
.#>.���
�������R-'.,.��>�

-�i��,.��>�ก����ก��ก��������-� �>���? 0�.����	�i��,.��>�,.��ก�%*����&�������
�&�% 
���. ก���R����-��&�%��$�� i��,.��>�#>.-'.���ก���.��
��%���$�����%"����N&����	�7
%������ 2552 i��,.��>�ก��ก�������'������	�7ก���Oกb� 2552  i��,.��>���$����

��%������-�&%���	�7%������ 2552 

      1)    ��!,.��>���กi��,.��>�ก��ก�������'������	�7ก���Oกb� 2552  
 (http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/final2552.pdf) 

       2)   ��!,.��>���กi��,.��>�,.��ก�%*����&�������
�&�% ���. ก���R����-��&�%��$�� 
 (http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=86)   

       3)   ��!,.��>���กi��,.��>�#>.-'.���ก���.��
��%���$�����%"����N&����	�7%������ 2552    
 (http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/Passport&Visa2552.pdf)  

3. �>���?�	�$���ก��$��)�%*������/��,�%,.��>� $'&���ก���	���%,.��>� ��<�"ก���	�
�����ก���/
$����$��)�R>ก*!ก*����ก0����/
������$����$�+��&�% Q     

Administrator
Text Box
go to Index



 26 

��*+����*�,+ก���)�������� 

 ��(%��( ����i��,.��>�,�%�>���ก��ก�������'���$P�����i��,.��>�"��-'.#>.$���� (stand 
alone) �>���? 0�.��$*���
���!,.��>���กi��,.��>�"�.��	���$#�"��&��%$�+�0N��,�%�>���? 
(http://cia.sut.ac.th) -��>"��,�%0V�� PDF -
.#>.��-������R�&��"�������<
��0-'.
��<�'��0�. "����ก����$���*����O%��-�#>.$,.�'�$�+�0N�� <����#�ก����$���$a��)� 3.20 
(�������ก��%) ��ก*�"��$�+� 4  

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
3 ,.�"�ก 
(����� 3) 

3 *�"�� ����� 4 � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.5.1 ��!ก����$���*����O%��-�#>.$,.�'�$�+�0N��,�%�>���ก��ก������'������	�7
%������ 2552   
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��������	
��  7.6  : �����*����	�$�+�-�ก��$W�<�ก��-
.�!*��ก���ก
�&��%���&�% Q ,�%
�
���������$,.������&���&��-�ก���� ���>���ก��ก������'��� 

���������������	  :  #�#��� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3-4 ,.�"�ก �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก��$W�$#�,.��>�,&�����"ก&�!*��ก�,�%�
�����������&�%<�&%-� 
#&��'&�%��%�&�% Q ���� $�ก�����)%����� $�+�0N�� 

� 

2. ������ก�����V;%*���*��$
+�,�%�!*��ก�,�%�
���������#&��
'&�%��%��)$W�$#� "��$P���)����>.ก��<����)�0��&�%�.�� 2 '&�%��% 

� 

3. ��ก���	�*���*��$
+�,�%�!*��ก�,�%�
���������0��ก��ก��
���
��%�� <����$�.�
�.���)���#��'��"����ก���	�$���%����&�%$P�
�>���� 

� 

4. ��*��ก���ก�����	 ��>���?  ��)����ก
�&��%���& �%Q  ,�%
�
��������� ��&�%$P���%ก�� "����ก���	�$���ก��ก����&��ก����&�%
�&�$��)�%"��'��$�� $'&�  �����'!��&��ก����&�%�.��7�� 2 *��(% 

� 

5. ��ก�����ก��
���ก�0กก���������������<��
�&���������
/��-�/*�� ก���ก�� ������ ������� �� $���#� ,�%
�
��������� �����(%��ก
�&��%��/����ก 0�."ก& ��� �ก�. 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �>���? $#�"��&,.��>� ,&������&�%Q  <��ก��"�.%$P�
��%���$����RO%
�&��%���&�%Q #&����%
$�+�0N�� http://cia.sut.ac.th �����(%ก����'���������-�,&��������,�%�
��������� 

2. �>���? $W����"���	�*���*��$
+�/,.�$���"����)0�.�����ก/����ก #&��'&�%��%�&�%Q $'&�  
 -  ก������.����������@ 6��&���
*�+�*
����ก��ก)�&����������.���7����1)� ($'&� ก��

��'!�*��ก���ก�����	��>���? ก����'!������%�����
�� ก����'!��/���'�ก�� ก��
��'!��/��
���������)  

 - ก������.��A4����'��� ($'&� ก����'!��.��ก������	�"#�,�%�&��"#�%�� 
���ก����'!�
ก����ก��*!�/��,�%�&���&%$������'�ก�� "��ก����'!���$���*���$��)�%,�%
�&��
�������/��-�) 

 - ก������.�&��'�ก��&���*���
���ก��*��2��B�*��� $'&� �	���ก��'� �>������ก��ก���Oกb� ?�? 
 - ก���/���CD&�/��������&F�
��1�&��*���+FกB
���ก/� ,�%��ก�Oกb����e���Oกb�����'���  

��%��
�����$�+ก<����ก�� 
���ก��
����<����% 
 - ก����������.�0�40�*6�&���*��� <��*��ก���ก����$���*!�/��ก���Oกb�/��-�


�&��%��)  
3.-4.  �>���? �	�,.�*��$
+�/,.�$���"����)0�.���������!%ก�����
�� ก���	�$���%��,�%�>���? <��

�&��ก��
����;`
�"��"����%"ก.0,-�ก����'!��!*��ก�,�%�>���? 
���ก����'!�
*��ก���ก�����	��>���? NO)%��ก���.��#>."����ก
�&��%���&�%Q /��-��
���������  

5.  �
���������? ��ก�����ก��
���ก�0ก-�ก��������  ������� ก���	�$���%��,�%
�&��%��
/��-��
��������� <���>���? �	�$���ก�������� ������� ก���	�$���%��,�%�>���?$�% ��&�%
���*�.�%ก��ก�����ก��
���ก�0ก,�%�
��������� $'&�  

5.1  ก�����%��ก���	�$���%�����"#�6�����ก���&��
����������!ก 3 $���� (0�����): �>���? 0�.
ก	�
��ก���	�$���%��,�%�>���? ��&�%���*�.�%ก��ก�����ก��
���ก�0ก,�%�
��������� <�� 
�!*��ก�-�"�&��fg��,�%�>���? ���%��ก���	�$���%�����"#�6�����ก��������!**� "�������
fg�����$�����)ก	�
�� $��)�������$����&��"#�%�� NO)%����$*���
�#�ก���	�$���%�����
0������	�$����&��/��
����������&�0  

5.2  ก�����%��ก����$���*���$��)�%: -�7 2552 �
�����������%*%-'.����*��*!�/��-�"��$��)�
-'.����ก�����
��*���$��)�%$��)�ก	�
��ก��ก���-�7%������ 2553 -�ก���������ก��
�	�$���%��,�%
�&��%�� �>���? 0�.��$*���
�"�����!;����$��)�%��)�&%#�ก����
�����.�%*���
$���
��
���*����.�$
��
�����<�ก����)������!$9�
���-�ก�����
��%��"������	����
*����	�*�`,�%;����$��)�%���%���&�*��ก���ก�����
��*���$��)�%�
��������� 
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��*+����*�,+ก���)�������� 

5.3  ก�����%��ก����$���*!�/��ก���Oกb�,�%
�&��%���������i��,�%�
��������� ���. 
"�� �ก�. NO)%�>���? �	�$���ก�������
�&��%����&�%���*�.�%ก��ก�����ก�������� ������� 
,�%�
���������  $'&� ก	�
��"#�ก����$���*!�/��/��-� "���	�$���ก�����"#�"��ก���
$�����)ก	�
��<�����*�.�%ก��"#�ก���	�$���ก���.��ก����ก��*!�/��,�%�
��������� NO)%
���*�.�%ก�� �ก�. "�� ���. 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�	�$���ก��*���!ก,.� 

(����� 5 ) 
3 *�"�� ����� 5  � 
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��������	
�� 7.8  :  ��ก���	��������
��*���$��)�%��-'.-�ก�����ก�����
���>���ก��ก������'��� 

���������������	  :  ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3-4 ,.�"�ก �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก����'!�$�.�
�.���)/��-��>���? $ก�)��ก��ก�����
��*���$��)�% 
<��#>.�	����ก���>���? "��$�.�
�.���)��)���#��'������ก��
��ก,�%
�>���? 

� 

2. ��ก����$*���
�"�����!;����$��)�%��)�&%#�ก����
�����.�%*���
$���
��
���*����.�$
��
�����<�ก����)������!$9�
���-�ก��
���
��%�� "������	����*����	�*�`,�%;����$��)�% 

� 

3. ��ก������	�"#����
��*���$��)�%  <��"#���%ก�&���.�%ก	�
��
����ก��
��� "#�6�����ก��-�ก����.�%*����>. *���$,.�-�-
.ก��
�!*��ก��!ก�����-� �.��ก�����
��*���$��)�% "��ก���	�$���ก��
"ก.0, �� 
���9�%ก��*���$��)�%��)��$ก��,O(���&�%$P��>���� 

� 

4. ��ก���	�$���ก�����"#����
��*���$��)�% � 

5. ��ก����!#�ก���	�$���%�����"#����
��*���$��)�% ��������ก��
ก	�
��"����% "��,.�$���"��-�ก������!%"#����
��*���
$��)�%<��0�.���*���$
+�'����ก#>.���
���>%�!�,�%�>���? 

� 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1.-2. 7%������ 2552 �
�����������%*%-'.����*��*!�/��-� "��$��)�-'.����ก�����
��*���
$��)�%$��)�$P���%ก��ก���-����*�,�%7%������ 2553 -�ก��������� ก���	�$���%��,�%

�&��%��  �>���? <��$�.�
�.���)�!ก*��&��ก����$*���
�"�����!;����$��)�%��)�&%#�ก����
���
��.�%*���$���
��
���*����.�$
��
�����<�ก����)������!$9�
���-�ก�����
��%�� "��
����	����*����	�*�`,�%;����$��)�% ���%���&�*��ก���ก�����
��*���$��)�%�
��������� 
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��*+����*�,+ก���)�������� 

3.  �
�����������ก���������$��)�%ก�����
��*���$��)�% "�� �ก�. 0�.�&%�!*��ก�$,.����� $��)�
R&�����-
.$,.�-�ก�����ก�����
��*���$��)�%��&�%R>ก�.�% 

4.  
��%��ก�	�ก����$���*���$��)�%"�.� *���$��)�%,�%�>���? ��>&-�������)	� $��)�����������
$ก�e� ก�����
��*���$��)�% "�� ��.�%"#�ก�����
��*���$��)�%"�.� ���&�*���$��)�% ��>&-�
����� -
.������*���$��)�%  

5.  ��ก����'!�"���������ก����$*���
�*���$��)�%�&��ก����
�&�%#>.���
���>%�!� "�� �!*��ก�
,�% �ก�. "����!�&��ก��RO%�����*���$��)�%��)��>&-��������)������0�. ��ก��ก��(�0�.��ก��
����*���*��RO%*���$��)�%�.����)�Q NO)%���	�0�>&ก������!%"#����
��*���$��)�%-�7�&�0 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
*���!ก,.�  
(����� 5 ) 

3 *�"�� ����� 4  
 

� 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.8.1 ���%��#�ก���	�$���ก�����"#�ก������!%*��*!�/��-������
�&��%�� 
���	�7%������ 2552 
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��������	
�� 7.9  : �����*����	�$�+�,�%ก��R&���������&%'�("��$9�
���,�%������%*�ก��>&�����
�!**� 

���������������	  : #�#��� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 5 ,.�"�ก �	�$���ก��  5-7  ,.�"�ก �	�$���ก��*���!ก,.� 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก��ก	�
��"����%ก���	�$���ก��-�ก����$���#�/��-�

�&��%�� 

� 

2.  ��"#�%��ก����$���#�/��-�
�&��%�� � 

3.  ��ก��ก	�
������&%'�("��$9�
����������ก��"��ก��!���,�%

�&��%�� 

� 

4.  ��ก������	� Strategy Map  ,�%
�&��%��  <��ก	�
��$9����%*�
,�%"�&����$�+��!����������)$ก�)��,.�%ก��
�&��%�� -
.$'�)��<�%
ก��$9����%*�"����$�+��!��������,�%�
���������? 

� 

5.  ��ก������������������"��ก��!���,�%
�&��%�� � 

6.  ������-�ก��������#�ก���	�$���%���������&%'�("��$9�
��� � 

7.  ��ก����$���#�ก���	�$���%���������&%'�("��$9�
��� � 

8.  ��ก���	�#�ก����$���#�ก���	�$���%��,�%#>.���
��0$'�)��<�%ก��
����ก����.�%"�%�>%-� 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1.-2.  �>���? ก	�
��"����%"��"#� �����(%��%����ก����$���#�/��-�
�&��%�� $��)�������
*���*��
�.�,�%ก��6�����%�� "����$���#�ก��6�����%�����"#�6�����ก�����	�7  <��
ก	�
����'!��!*��ก��>����!ก$����/�!ก0����� $��)����%��#�ก��6�����%���&��
���������
"��$��)����/"ก.0, "#�6�����ก��-
.$
�����ก���/��ก������)���$��)��"�%0�.   

3.-4.  �>���? ��ก��ก	�
������&%'�( "��$9�
����������ก�� "��ก��!���,�%�>���?NO)%���*�.�%ก��
�!��������,�%�
���������? <��ก	�
��$9����%*� (�����
�&��%��) ,�%�>���? -
.$'�)��<�%
ก��$9����%*� (�����/��ก��) "����$�+��!��������,�%�
���������?  

5.-7.  �>���? ����������������"��ก��!���,�%�>���? -�ก������	�"#�6�����ก��"��ก��������
��$���#�%�� "��������-�ก��������#�ก���	�$���%�� �����(%��ก����$���#�ก��
�	�$���%���������&%'�("��$9�
���  

8.  �
��������� <�����ก����� $P�#>.��$���#�ก��6�����%��,�%#>.���
�� (#>.�	����ก���>���?) �	�
-
.�����R �	�#�ก����$���#�ก���	�$���%��,�%#>.���
�� 0��ก��ก�����������$���
*�����*���'�� $��)�$P�ก����.�%"�%�>%-�-�ก��6�����%�� 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�	�$���ก��*���!ก,.� 

(����� 8 ) 
3 *�"�� ����� 7  � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.9.1  *���$'�)��<�%"#�ก��!���
�&��%��ก����$�+��!���������
���������                       
"#�ก��!��� (Strategy Map) �>���ก��ก������'��� 7 2550-2554  
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��������	
�� 7.11  :         *����O%��-�,�%#>.������ก��,�%�>���ก��ก������'��� 

���������������	  :  #�#��� 

�ก���ก���������  :   

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�.���� 60-74 �.���� 75-89 ��(%"�&�.���� 90 ,O(�0 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�.���� 98.12 3 *�"�� �.���� 90 ,O(�0 � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก 7.11.1 ��!#�ก����$���*����O%-�,�%#>.������ก��,�%�>���ก��ก������'��� 
7%������ 2552 (1 �!��*� 2551 � ก������ 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrator
Text Box
go to Index

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2552/evaluatePassport&visa552.pdf


 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������ก��
�� 8 

ก������ +��������� 
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��������	
�� 8.2  : ��ก��-'.������ก�/��-�"��/����ก
�&��%���&��ก�� 

���������������	  :  ก�����ก�� 

�ก���ก���������  : 

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 4 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��*���	�%����$*���
�*����.�%ก��ก��-'.������ก�,�%
�&��%�� � 

2. ��#�ก����$*���
�*����.�%ก��-�ก��-'.������ก�,�%
�&��%�� � 

3. ��"#�ก��-'.������ก��&��ก��ก��
�&��%����)�-��
��������� � 

4. ��"#�ก��-'.������ก��&��ก��ก��
�&��%����)���ก�
��������� � 

5. ��#�ก����
���%��������) $ก����กก��-'.������ก��&��ก��

�&��%����)� 

� 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1.- 4.  �>���ก��ก������'�����$*���
�*����.�%ก��"����%"#�-'.������ก�����<����,�%
�
���������? -�ก��-'.������ก�/��-��&��ก����&�%��*!�/�����
��กก�� �������ก�� 
�����/��ก��� NO)%$P�������)$'�)��<�%��
�&�%
�&��%�� <��
�&��%��-��
���������? ��
ก����'!� ����*���*�� / ��%"#�-'.������ก��&��ก��  $��)�%��กก��-'.������ก��&��ก��
/��-�"��/
��� ��
�&�%
�&��%��$P��<����"��"��6�����,�%�
���������? ��(%"�&$��)�
ก&���(%��;��!��� $'&� <*�%ก��$,�������� ก��������������ก�-��	���ก%��<��*	��O%RO%*���
*!.�*&� ����ก����
����(	� ����ก����
���0V,�%�
��������� �����(%ก����)%�����$�ก���0
��%$*��)�%R&��$�ก���"��$*��)�%�����$�ก��� (printer)  "����)�Q�����)��ก6-��<����
����ก����
��� NO)%�>���? -
.*����&������	�$���ก�����"��6�����,�%�
���������? $��)�-'.
������ก���&�%��
��� "��*!.�*&� �����ก���<�����&��.������ก����
���,�%
�
��������� 
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��*+����*�,+ก���)�������� 

5.  �
���������?0�.������!�-
.�!*��ก�,�%�>���? 6�����%��-
.ก�����*� AUAP NO)%-�ก��
$�����%06�����%��-
.ก�����*���(%/��-�"���&�%��$�� ���*������#��'��*&�-'.�&��
��(%
�� NO)% $P�ก��"�&%$��/���"����
���%������,�%�
���������0�.��%�&�� (*&�
<�����-�"����
�&�%��$�� *&���)��ก *&�$��(�$��(�%)  �&��ก�����%��#�ก����
���
%��������)$ก����กก��-'.������ก��&��ก��-��
�����������(� ����
�&��%��
��ก���#��'��
"���	�$���ก�����%��-�/�����,�%�
��������� 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
*���!ก,.�  
(����� 5) 

3 *�"�� ����� 5 � 
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�������ก��
�� 9 

���� +�ก+(กก�����ก���.�0�4 



 39 

��������	
��  9.1  : ������"��ก�0กก����ก��*!�/��/��-���)$P��&��
�O)%,�%ก�����ก��
���
��ก���Oกb� 

���������������	  :  ก�����ก�� 

�ก���ก���������  :   

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 4 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ������"��ก�0กก����ก��*!�/��ก���Oกb�/��-���)$
�����ก��
�����ก���� ��,�%
�&��%�� 

� 

2. ��ก��ก	�
������i�� ����&%'�( "��$ก�e�*!�/����)���*�.�%ก��
����i��,�%�
��������� "������i����)�Q ��)$ก�)��,.�% 

� 

3. ��ก���	�$���%���.��ก����ก��*!�/����)*��R.�� ��(%ก��*��*!�
*!�/�� ก�������� ������� "����$���*!�/����&�%�&�$��)�%$P����	� 

� 

4. ��ก���	�$��#���กก����$���*!�/��/��-����� ������!%ก��
�	�$���%�� 

� 

5. ������i��,.��>�"�������$����)������!�ก����ก��*!�/��/��-� � 

��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

1. �>���ก��ก������'��� ��*���	�%����ก��*!�/��ก���Oกb����	��>���?  $��)�����	�
���
����!%���'�(���-�ก����ก��*!�/��ก���Oกb� "������	����%��ก����$�����$�% (SAR) 
,�%�>���? �����(%$'�)��<�%ก����ก��*!�/��ก��ก������	�"#�ก���	�$���%��,�%�>���? 
��ก��ก��( �>���? ���&���&��$P�ก���ก��-�*��ก���ก����ก��*!�/��ก���Oกb�,�%
�
���������? 

2. -�7ก���Oกb� 2552 �>���? -'.����&%'�( "��$ก�e�*!�/��$'&�$����ก��7ก���Oกb� 2551 $��)�%��ก
$P�����&%'�("��$ก�e�*!�/����)���*�.�%ก���%*���ก��"������&%'�($��)�ก����ก��*!�/��
ก���Oกb�,�%�
���������? ��>&"�.� <��#��ก���ก���%*���ก���.��ก���	�$���%��*���
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��*+����*�,+ก���)�������� 

�&�����ก���&�%��$�� NO)%$P�/��ก��
��ก,�%�>���? ���%*���ก����(%
�� 5 �%*���ก�� "�� 
16 ����&%'�( $��)�-'.-�ก����ก��*!�/��ก���Oกb�/��-�
�&��%��,�%�>���?   

3. �>���? 0�.�	�$���%���.��ก����ก��*!�/����&�%*��R.�� ��(%ก��*��*!�*!�/�� <��ก��
ก	�
��"���	�$���ก�����"#�ก����ก��*!�/��"��ก�������� ������� "����$���
*!�/����&�%�&�$��)�%$P����	� �����(%ก��"��%
�*����>.�.��ก����ก��*!�/��,�%�!*��ก�
-��>���? <��ก���Oกb�,.��>���ก$�+�0N��,�%%����ก��*!�/�� ���. �����(%�Oกb�
���� ,�
*	�"���	�"��"�ก$��)��$�����>.$ก�)��ก��ก���	�$���ก���.����ก��*!�/��ก���Oกb���ก�!*��ก�
,�%%����ก��*!�/��ก���Oกb� �&���&%$������'�ก�� -�ก������	����%��ก����$�����$�% 
(SAR),�%�>���? 

4. �>���? �	�#���กก����$���*!�/��/��-����	�7ก���Oกb���)#&�������� ������!%ก��
�	�$���%��-
.���������/����)%,O(� <��ก�����"#�6�����ก��,�%�>���? -
.*���*�!�
,.�$���"��/"����%"ก.0,��)0�.��ก���%��ก����ก��*!�/����$�% <��$a���ก��������!�
�!*��ก�,�%�>���? -
.0�.���ก���� ��*����>."����กb�-�ก��6�����%����(%-���$��"��
�&�%��$��  

5. ;��!��� �>���? ������i��,.��>�"�������$����)$P�;��!���$��)�-'.������!�ก����ก��
*!�/��/��-� $'&� i��,.��>�ก��ก�������'���,�%�
���������? (NO)%��������ก�!ก�	���ก
��'�"��
�&��%����)$ก�)��,.�%) $��)�-'.��<�'��-�ก����%"#�"�����
��%��*����&�����ก��
�&�%��$��,�%�
��������� "��i��,.��>�,.��ก�%*����&�������
�&�%�
���������?ก��
�R����-��&�%��$�� ��$�+�0N��,�%�>���? (http://cia.sut.ac.th) NO)%#>.���
��"��
�&��%��
/��-��
��������������R$,.�-'.��<�'��0�. ��ก��ก��(� �>���? ��%���������$ก+�,.��>���)
�������$��)�ก�����
�����ก��,�%�>��� $'&� ��������Oกก��$,.�����$��)��� ��*����>."��
��กb�-�ก��6�����%��,�%�!*��ก� ��������Oก����� ����ก�����%��#�ก��6�����%�����
"#�6�����ก�� "��i��,.��>���$����
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ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
�	�$���ก��*���!ก,.� 

(����� 5) 
3 *�"�� ����� 5  � 

��*ก��&+�ก#��  :    

/�*#��ก  9.1.1 "#�ก���	�$���ก���.��ก����ก��*!�/��ก���Oกb�/��-�
�&��%��                       
,�%�>���ก��ก������'��� 7 2552  
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��������	
�� 9.3  : �����*����	�$�+�,�%ก����ก��*!�/��ก���Oกb�/��-�  

���������������	  : #�#��� 

�ก���ก���������  :   

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	�$���ก��0�&*�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก�� 3 ,.�"�ก �	�$���ก����&�%�.�� 4 ,.�"�ก 

�ก�������#��  :  ����� 

�ก�������#��  
�� (�) &�'� (���� (�) 

ก���)�����ก�� 

1.  ��ก���	�$���ก���������"��ก�0กก����ก��*!�/��ก���Oกb�
/��-�,�%
�&��%����&�%�&�$��)�% 

� 

2. ��ก������!%������ก��*!�/��/��-�<�����*�.�%ก������ก��
,�%
�&��%�� "��,�% �
���������? 

� 

3. ��ก�����%��#�ก����ก��*!�/��ก���Oกb�/��-��&�
�&��%����)
$ก�)��,.�%"��������'� /��-� 120 ��� �����ก�����(�7ก���Oกb�  

� 

4. ��ก���	�#�ก����$���0-'.-�ก������!%ก���	�$���%��,�%

�&��%����&�%�&�$��)�% 

� 

5. ������ก����.��ก����ก��*!�/����)
�&��%���� ��,O(� 
�����ก��
����	�"��6�������)��$��)�ก��$P�"
�&%�.�%��%-
.ก��
�&��%��"��
�R������)�Q 

� 
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��*+����*�,+ก���)��������  : 

��*+����*�,+ก���)�������� 

     �>���ก��ก������'����	�$���ก���������"��ก�0กก����ก��*!�/��/��-�,�%�
���������? 
��&�%�&�$��)�%"��0�.����!%������ก��*!�/��/��-�,�%�>���? -
.���*�.�%ก������ก��
,�%�>���? �����(%;����"�����'�(���,�%�
���������  <���>���? 0�.����	����%��ก����$���
��$�%,�%�>���? �&%-
.ก��
�&��%����)$ก�)��,.�%<����% (%����ก��*!�/��/��-� �&��
�&%$������'�ก��) "����$#�"��&���%����%ก�&���&�������'���%$�+�0N��,�%�>���?  
http://cia.sut.th  �&�0 ��(%��( �>���? 0�.�	�#�ก����$���0-'.-�ก������!%ก���	�$���%��,�%
�>���? ��&�%�&�$��)�% �.�� <��#��ก#�ก����$��������(%#���กก����$���*!�/��/����ก 
(*��ก���ก����$���*!�/��/��-������
�&��%��"��������R����) 7ก���Oกb� 2551 <��
������&%'�(��)$P��!��&��$��)�ก	�
������ก��"��ก���	�$���%����)���	�-
.#�ก����$�����,O(�
�&�0 ��%�����$������ก6-�/�*#��ก 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 

�	�$���ก�� 4  ,.�"�ก 
(����� 4) 

3 *�"�� ����� 4  � 

��*ก��&+�ก#��  :    

/�*#��ก  9.3.1 ก��������#�ก���	�$���%���������ก����ก#�ก����$���*!�/��/��-�        
  7ก���Oกb� 2551 ,�%
�&��%�� �>���ก��ก������'��� 
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��������	
�� 12.1  : �	����ก��ก�������'�����)$ก��,O(�,�%�
��������� 7ก���Oกb� 2552         
(�cb/�*� 2552 - $�b��� 2553) 

���������������	  :  #�#��� 

�ก���ก���������  :  

�� �� 1 �� �� 2 �� �� 3 
�	����ก��ก��� 
�.��ก�&� 80 *��(% 

�	����ก��ก���  
80-99 *��(% 

�	����ก��ก��� 
��(%"�& 100 *��(%,O(�0 

ก��������������  : 

,+ก���)�������� 
�� ������ก��� 

ก��������� 
��:�&��*
����	�(�2 

���+.��:�&��* (�) &�'� 

(�����+.��:�&��* (�) 
296  *��(% 3 *�"�� 80 *��(% ,O(�0 � 

��*ก��&+�ก#��  : 

/�*#��ก  12.1.1 ��!,.��>�ก��ก�������'��� 7ก���Oกb� 2552 (�cb/�*� 2552-$�b��� 2553)  
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����������	ก�����������������ก���	������������ก�����ก������������� 

!��"#���ก�$ก���������� ���$%��&ก��"'ก(�  2552 
 

�������ก��/��������� ��,�-��1 
�	ก��

/%��������* 

�����ก��������  

(���ก�1�ก��

������) 

�������ก��3�4 1  ����5� ���6�� ���7�������� �	����ก��/%�����ก�� 
����	
�� 1.1 ��ก��ก�������������������� �!�" �#��$���

ก�%���ก��&�'��ก#�( �" )*����+���
��)#%��
ก��ก���������	
��+&�,����-������+�.$/�
ก��
���+���
�����)*�0�1-�� (ก2��ก�$ 

�%��� 7   -�� (ก/1�  
(�%��� 7) 

3 -%)�� 

����	
�� 1.2 �1��#%/�
ก�����#(+�8������������	
��/�

ก���9�����
�� �,ก����� 

�1��#% 90 /<�=� �1��#% 100 3 -%)�� 

����	
�� 1.3 ก���9�����
�����)*��9�����ก����%$���> �1��#% 90 /<�=� �1��#% 125 3 -%)�� 

�8	�4�������������ก�� 1   3.00 ����� 

�������ก��3�4 7  ก�����-���	�ก��$�/ก��  
����	
�� 7.1 -�%ก���ก����%$��!@��"ก�$ก����������0�1

�#�ก�����2���#0�ก��������$��ก��)#%
�����A*#�ก�������� ��#��B 0�1)/	
/��=�1 
0��%�����ก# 

4 /1� -�� (ก/1� (4 /1�) 

 

3 -%)�� 

����	
�� 7.2 2��%*@1���/�
*@1������/�
!@��"ก�$ก���������� �%��� 4 -�� (ก/1� (�%��� 4) 3 -%)�� 
����	
�� 7.3 ��ก��&�'����	��
���@	�
-"ก�+�����@1 �%��� 4  2 /1�)�ก (�%��� 2) 1 -%)�� 
����	
�� 7.4 ���%��)#%ก#=ก0�ก�������� ��&��ก��(--#

+&�,�&�'��)#%����
��กC�=�10�1�(-#�ก���-(�2�&
)#%��%�� ��2�& 

�%��� 6 -�� (ก/1�  
(�%��� 6) 

3 -%)�� 

����	
�� 7.5 !�ก�2�&/�
�%��D��/1��@#+&�,�ก�������� �%��� 4 3 /1�)�ก (�%��� 3) 3 -%)�� 
����	
�� 7.6 �%���-������+�.$0�ก��+�E�F�ก��0�1�(-#�ก�

$�ก��	��
���	�
 G /�
����� ��#��+/1�����
�	���	��0�ก��&�'��!@��"B 

�%��� 5 -�� (ก/1� 
(�%��� 5) 

3 -%)�� 

����	
�� 7.8 ��ก������%��������-���+��,�
��0�10�
ก�%���ก��������!@��"B 

�%��� 4 -�� (ก/1� 
(�%��� 5) 

3 -%)�� 
 

                                                           
1  0�1�%�(+�I����+#/ �,���-#1�
ก��+ก�J" �,0�1��%+��������������	
����� G +�	� �%�(+�I�-	��1��#% �����%�(+�I�$����� �����%�(+�I�/1� 

�����%�(+�I��%��� 
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�������ก��/��������� ��,�-��1 
�	ก��

/%��������* 

�����ก��������  

(���ก�1�ก��

������) 

����	
�� 7.9 �%���-������+�.$/�
ก��A	�� ������	
��)#%
+�8�����/�
�%����
-"ก��@	�%����(--# 

�%��� 7   -�� (ก/1� 
(�%��� 8 ) 

3 -%)�� 

����	
�� 7.11 -���&<
&�0$/�
*@1������ก��/�
!@��"B �1��#% 90 /<�=� �1��#% 98.12 3 -%)�� 

�8	�4�������������ก�� 7   2.78 ����� 

�������ก��3�4 8   ก�������	�������� 
����	
�� 8.2 ��ก��0�1 ��&��ก�2��0�)#%2����ก��	��
��

�	��ก�� 
�%��� 5 -�� (ก/1� 

(�%��� 5) 
3 -%)�� 

�8	�4�������������ก�� 8   3.00 ����� 

�������ก��3�4 9   �����	�ก	?กก�����ก�������� 
����	
�� 9.1 ���%��)#%ก#=กก����%ก��-(�2�&2��0� �,

+�I��	����<,
/�
ก�%���ก��������ก��!<กC� 
�%��� 5  -�� (ก/1� 

(�%��� 5) 
3 -%)�� 

����	
�� 9.3 �%���-������+�.$/�
ก����%ก��-(�2�&
ก��!<กC�2��0� 

�%��� 4  4 /1�)�ก  
(�%��� 4) 

3 -%)�� 

�8	�4�������������ก�� 9   3.00 ����� 

�������ก��3�4 12   ก��/%��������������@�ก����������3" 
����	
�� 12.1 $�����ก�$ก����������� �,+ก��/<�/�
����� ��#�� 100 -��
/<�=� 296 -��
 3 -%)�� 

�8	�4�������������ก�� 12   3.00 ����� 

�8	�4��������   2.88 ����� 
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$�กก��/%�������������������!��ก�����ก��������!��"#���ก�$ก���������� ���&ก��"'ก(� 2552  

�@4��%���������3���ก��!A�#	���&ก��"'ก(� 2550 �	� 2551 ��@4�/#��B��ก�� ����7����?/A/����� 

�	ก��/%�������� 
�������ก��/��������� 

�& 2550 �& 2551 �& 2552 

�������ก��3�4 1  ����5� ���6�� ���7�������� �	����ก��/%�����ก�� 
����	
�� 1.1 ��ก��ก���������������

����� �!�" �#��$���ก�%��� 
ก��&�'��ก#�( �" )*����+��� 

��)#%��ก��ก���������	
��
+&�,����-������+�.$/�
ก��
���+���
�����)*�0�1-�� (ก
2��ก�$ 

�%��� 7 
 

 
 
 
 

( 3 -%)��) 

�%��� 7 
 
 
 
 

 
( 3 -%)��) 

�%��� 7   
 
 
 

 
 

( 3 -%)��) 
����	
�� 1.2 �1��#%/�
ก�����#(+�8�����

�������	
��/�
ก���9�����
��
 �,ก����� 

�1��#% 70 
 

(1 -%)��) 

�1��#% 90 
 

(3 -%)��) 

�1��#% 100 
 

( 3 -%)��) 
����	
�� 1.3 ก���9�����
�����)*��9�����

ก����%$���> 
��ก���9�����
�����
)*��9�����ก����%$���>
=�1�1��#% 116.20 

(3 -%)��) 

��ก���9�����
�����
)*��9�����ก����%$���> 
=�1�1��#% 149 

(3 -%)��) 

��ก���9�����
�����
)*��9�����ก����%$���> 
=�1�1��#% 125 

( 3 -%)��) 
�������ก��3�4 7  ก�����-���	�ก��$�/ก��  
����	
�� 7.1 -�%ก���ก����%$��!@��"ก�$ก��

��������0�1�#�ก�����2���#
0�ก��������$��ก��)#%
�����A*#�ก�������� ��#��B 
0�1)/	
/��0��%�����ก# 

��ก�����+���ก��-�� (ก
/1�  (4/1�) 

 
 

(3 -%)��) 

��ก�����+���ก�� 3 /1� 
 
 

 
(2 -%)��) 

��ก�����+���ก��-�� (ก
/1� (4 /1�) 

 
 

(3 -%)��) 
����	
�� 7.2 2��%*@1���/�
*@1������/�


!@��"ก�$ก���������� 
�%��� 4 

(3 -%)��) 
�%��� 4 

(3 -%)��) 
�%��� 4 

(3 -%)��) 
����	
�� 7.3 ��ก��&�'����	��
���@	

�
-"ก�+�����@1 
�%��� 3 

(2 -%)��) 
�%��� 2 

(1 -%)��) 
�%��� 2 

(1 -%)��) 
����	
�� 7.4 ���%��)#%ก#=ก0�ก��

������ ��&��ก��(--#+&�,�
&�'��)#%����
��กC�=�10�1
�(-#�ก���-(�2�&)#%
��%�� ��2�& 

�%��� 6 
 
 

 
(3 -%)��) 

�%��� 6 
 
 
 

(3 -%)��) 

�%��� 6 
 
 
 

(3 -%)��) 
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�	ก��/%�������� 
�������ก��/��������� 

�& 2550 �& 2551 �& 2552 

����	
�� 7.5 !�ก�2�&/�
�%��D��/1��@#
+&�,�ก�������� 

�%��� 3 
 (3 -%)��) 

�%��� 3 
 (3 -%)��) 

�%��� 3 
(3 -%)��) 

����	
�� 7.6 �%���-������+�.$0�ก��+�E�
F�ก��0�1�(-#�ก�$�ก
��	��
���	�
 G /�

����� ��#��+/1������	���	��
0�ก��&�'��!@��"B 

�%��� 5 
  
 
 

(3 -%)��) 

�%��� 5 
 
 

 
(3 -%)��) 

�%��� 5 
 
 
 

(3 -%)��) 
����	
�� 7.8 ��ก������%��������-���

+��,�
��0�10�ก�%���ก��
������!@��"B 

�%��� 5 
 

(3 -%)��) 

�%��� 0 (=�	��ก��
���+���ก��) 
(0 -%)��) 

�%��� 5 
 

(3 -%)��) 
����	
�� 7.9 �%���-������+�.$/�
ก��

A	�� ������	
��)#%+�8�����
/�
�%����
-"ก��@	�%���
�(--# 

 �%��� 7 
 
 

(2 -%)��) 

�%��� 7 
 
 

(2 -%)��) 

�%��� 8  
 
 

(3 -%)��) 
����	
�� 7.11 -���&<
&�0$/�
*@1������ก��

/�
!@��"B 
$�กก��$�� ��)�����A�� 
*@10�1���ก����-���&<
&�0$
��ก�1��#% 98.26 

(3 -%)��) 

$�กก��$�� ��)�����A�� 
*@10�1���ก����-���&<
&�0$
��ก�1��#% 121.25 

(3 -%)��) 

$�กก��$�� ��)�����A�� 
*@10�1���ก����-���&<
&�0$
��ก�1��#%  98.12 

(3 -%)��) 

�������ก��3�4 8  ก�������	�������� 
����	
�� 8.2 ��ก��0�1 ��&��ก�2��0�)#%

2����ก����� ��#���	��ก�� 
 �%��� 5 

 (3 -%)��) 
 �%��� 5 

 (3 -%)��) 
�%��� 5 

(3 -%)��) 

�������ก��3�4 9  �����	�ก	?กก�����ก�������� 
����	
�� 9.1 ���%��)#%ก#=กก����%ก��

-(�2�&2��0� �,+�I��	����<,

/�
ก�%���ก��������
ก��!<กC� 

�%���  5 
 

 
(3 -%)��) 

�%���  5 
 
 

(3 -%)��) 

�%���  5 
 
 

(3 -%)��) 
����	
�� 9.3 �%���-������+�.$/�
ก��

��%ก��-(�2�&ก��!<กC�
2��0� 

�%��� 4 
 

(3 -%)��) 

�%��� 4 
 

(3 -%)��) 

�%��� 4 
 

(3 -%)��) 
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�	ก��/%�������� 
�������ก��/��������� 

�& 2550 �& 2551 �& 2552 

�������ก��3�4 12  ก��/%��������������@�ก����������3" 
����	
�� 12.1 $�����ก�$ก����������� �,

+ก��/<�/�
����� ��#�� 
187 -��
 

(3 -%)��) 
315 -��
 

( 3 -%)��) 
296 -��
 

( 3 -%)��) 
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������� - 	�
������� 	��������� - 	�
��	ก��� 
 

 ��ก���	
��������	ก����
����ก�������������	
�	ก����
�������������
ก���	
������� ���ก����
ก���!"#�$ก��%&ก'����()ก	���*�+,�-���
() 2 -�!��!�����/���(���-��� �	
�!�����/���(���ก+*�,�#�$������%/���ก��ก���������� ������	
�������*��  
 

������ก�� ������� 	�
������� ������� 	�
��	ก��� 

1. ����2� �"�3�� 
���4!��
-��� �	
���ก��
�������ก�� 

1.1 %/���5����ก	�!(3� ����6�����
ก��()-���	+��ก����-��(�%���	

�!(3%�-�������7���(��	�� 
 
 
 
 
 

1.1 �����( ���2�"������()�ก��ก���
���������8��������������-�)���-��
$�+�����2�/+(���!"�!9�#����ก ��
�
��-����$8)��������ก	�!(3� �	
 
����6�����ก�����%/���5,7+ �ก��
�� 
 : � ��� -/ � -! �  � (� �(� � ก� � ก��
��	)����	��+��ก��%&ก'�,��
���
-�ก	 

  

 1.3 %/���5 ��	ก���6�����������
����6�����ก�����%/���5 -/���กก���
��<�7���()�� �*�+ 

1.3 �ก�
��� ����� ��� �	
����
���7�����ก%/���5 ,7+-/��& � �$8)���=�
ก���$�)���
-�(3��	:��������%/���5 

  

7. ก�����7�� �	
ก�����ก�� 7.6  �
�������-����@�,�ก����A�
:�ก�-,7+�!�	�ก���ก7�������
����B����7���(��	����+����-���
����,�ก��$�9��%/���5 

7.6  ก�������(,�ก���
��-���,�
�+� 1.1 ��A�:�ก�-,7+��/+,�+���ก��
%/���5 ��ก7�����������B ��+�����
�-�������7@������(�)�4&� �	
$����"�
,7+������
ก���"
ก���ก����
���
%/���5 �����(���ก7�����������B 
��������4+�� 

7.3 � ก � � $� 9 � � 7 �� � � � � � -/�
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