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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวนศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะวนศาสตร์  ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จํานวน 5 คน  ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จํานวน  2 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน นิสิตปริญญาตรี  โท  เอก  จํานวน 5 คน  
  คณะวนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ 
มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งชี้  (ได้แก่ ตัวบ่งชี้สกอ. 23  ตัวบ่งชี้ มก. 
1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ.ที 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)  โดยผลการประเมิน
ตนเอง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้   จํานวน
ตัวบ่งชี ้

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.47 4.42 ด ี ด ี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้  24 4.41 4.37 ด ี ด ี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 - 11  11 3.75 3.79 ด ี ด ี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) 14 3.87 3.90 ด ี ด ี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่  12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

36 4.24 4.22 ด ี ด ี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

37 4.20 4.19 ด ี ด ี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

37 4.24 4.23 ด ี ด ี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

38 4.21 4.20 ด ี ด ี

 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่าคะแนน
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

สกอ. สมศ. มก. รวม
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 1 - - 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2 การผลิตบัณฑิต 8 5 - 13 4.02 4.10 ดี ดี
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 2 - 1 3 3.67 3.67 ดี ดี
4 การวิจัย 3 3 - 6 4.37 3.77 ดี ดี
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 2 - 4 3.75  4.50 ดี ดี
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 - 3 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก
7 การบริหารและจัดการ 4 1 - 5 4.41 4.41 ดี ดี
8 การเงินและงบประมาณ 1 - - 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 1 1 - 2 4.73 4.21 ดีมาก ดี
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และมก. 23 14 1 38 4.21 4.20 ดี ดี
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ สกอ. และสมศ. 23 14 37 4.24 4.23 ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวนศาสตร์ เป็นคณะที่มีคณาจารย์ หลักสูตร  งานวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านป่าไม้
และการจัดการทรัพยากร และเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านป่าไม้ให้กับสังคมทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ   สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. คณาจารย์มีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ สอดคล้อง
กับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

3. การจัดการเรียนการสอนมีการเน้นทักษะวิชาชีพ และกิจกรรมเสริม สามารถผลิตบัณฑิตตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความ
อดทน และความสามัคคี 

4. มีศูนย์วิจัยด้านป่าไม้ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
อีกทั้งมีความเช่ือมโยงกับการบริการทางวิชาการ การเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรยังไม่มคีวามชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่ดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ 2) ยังไม่มีการดําเนินการจัดทํา มคอ 3 - 7 
2. คณาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้สอนและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
3.  การจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําปีไม่ชัดเจน 
4.  การติดตามผลการดําเนินงาน และการนําผลการประเมนิมาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนยังน้อย  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจน โดยผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับและควบคุมให้มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ปี 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. คณะวนศาสตร์ ควรมีการส่งเสริม สนับสนนุให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการศึกษา
แก่ผู้รับผิดชอบและคณาจารย์โดยมีการประชุมสัมมนาในประเด็นที่คณาจารย์ยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดทํา  
มคอ.3-7 เทคนิคการสอนและวัดผลสัมฤทธ์ิ 

3. ควรมีการจัดทาํแผนการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําปี  ทั้งนี้ควร 
บูรณาการจัดทําแผนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

4. ควรมีการติดตามประเมินผล และนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน อีกทั้งควร
กําหนดตัวบ่งชี้ของความสําเร็จ และค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสําเร็จของกลยุทธ์ 

5. ควรมีแผนพัฒนานิสิต ด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ และทักษะด้าน IT  เพื่อรองรับสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  โดยมีการกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณสนับสนุน ระยะเวลา
การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 
 

ข้อเสนอแนะภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยควรกําหนดบทบาทและหน้าที่แก่คณะในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนทั้ง

จากคณะและทุนอื่นๆ เพื่อให้คณะสามารถติดตาม ดูแลความก้าวหน้า  คุณภาพงานวิจัย และการแก้ไขปัญหาจาก

การทําวิจัย 
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ประสิทธผิลดา้นนวัตกรรมและแนวปฏิบติัที่ดี 
1. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ตามแบบฟอร์ม วน02-04 เพื่อการจัดทําโครงการและ 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
2. การจัดต้ังศูนย์วิจัยป่าไม้  ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง  สรา้งเครือข่ายทั้งภายใน และ

ภายนอกสถาบัน  และมีความเช่ือมโยงกับการบริการวิชาการ  และการเรียนการสอน รวมทั้งการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

ประสิทธิภาพผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีการศึกษา 2553 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า   

คณะวนศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  จํานวน 23 กิจกรรม  มีการดําเนินงานแล้ว 21  กิจกรรม  และอยู่ระหว่างดําเนินงาน  
2 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ภาพรวม 23 กิจกรม 21 กิจกรรม 2 กิจกรรม -
องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนงาน
1.ควรเพิ่มกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา
ทักษะ เช่น ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและทักษะการใช้งาน 
ICT 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วนศาสตร์ 

√  

2.สนับสนุนส่งเสริมการขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

2.การสร้างแรงจงูใจให้อาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการในระดับท่ี
สูงขึ้น 

√  

3.ควรมีการปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย สุขภาพที่ดี 

3.โครงการวันพัฒนาคณะและปลูก
ต้นไม้ คณะวนศาสตร์ 

√  

4.เพิ่มการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้าน ICT  ของคณะวนศาสตร์ 

4.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับ
ช่องทางหลักในระดับคณะ 

√  

5.ควรให้กระบวนการประกันคุณภาพ
แฝงอยู่ในงานประจํา 

5.โครงการพัฒนาระดับประกัน
คุณภาพคณะวนศาสตร์ 

√  

6.เอกสารประกันคุณภาพ การอ้างอิง
เชื่อมโยงกับหลักฐาน เอกสารควรมีการ

6.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพคณะวนศาสตร์ 

√  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

สรุปและเน้นประเด็นที่ใช้ในการ
ประเมินที่ชัดเจน 

 
 

 
  

องค์ประกอบที่ ๒  การผลติบัณฑิต 
1.ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

7. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
คณะวนศาสตร์ ปี 2555 - 2559 

√  

2.ไม่มีรายละเอียดของแผนพัฒนา
คณาจารย์ 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวน
ศาสตร์ 

√  

3. ควรสนับสนุน ส่งเสริมการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

9. การสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการในระดับท่ี
สูงขึ้น 

√  

4.ควรเพิ่มการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ของ 
คณะวนศาสตร์ 

10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ √ 
 

องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานสิติ
1.ยังไม่พบหลักฐานการประเมินและ
การนําไปใช้ประโยชน์ จากการ
ให้บริการคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ควรจัดทํา
แบบสํารวจและแบบประเมินความพึง
พอใจในการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชิตไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียน 

11.โครงการปฐมนิเทศ
12.โครงการรับน้องใหม่คณะวน
ศาสตร์ 

√
 

 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่ายังไม่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

13.โครงการสืบสานวันสืบนาคะ
เสถียร 

√  

3.เพิ่มกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

14.โครงการพนุวัฒนธรรมภาษา
อาเซียน 

√  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1.ควรสนับสนุนให้ต้ังหน่วยวิจัย 
(Research Unit) โดยมีผู้วิจัยจาก
ภาควิชา คณะอื่นมาร่วมงานให้มี
ผลงานวิจัยท่ีโดดเด่นในแต่ละด้าน 

15. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น 

√  

2. มีหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาอยู่แล้ว ควรดําเนินการใน

16. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เผยแพร่หลักสูตรนานาชาติท้ัง

√ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

เชิงรุกเพื่อเปิดรับนิสิตต่างชาติให้มากขึ้น ภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม
1. ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

17. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

√  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1. ควรเร่งดําเนินการจัดทําระบบ
สารสนเทศให้สามารถนํามาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสิต 

18. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

√  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1. ควรมีการนําเสนอรายงานทางการ
เงินต่างๆ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ
อย่างสม่ําเสมอ 

19. ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

√  

2. ทุกหน่วยงานย่อยควรมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

20. โครงการจัดทําแผนแม่บทคณะ
วนศาสตร์ 

√  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1. การเขียนรายงานผลการดําเนนิงาน
ของแต่ละตัวบ่งชี้ยังไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์การประเมิน 

21.ประชุมคณะกรรมการจัดการ
คุณภาพการศึกษาคณะวนศาสตร ์

√  

2. ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐาน และนําเสนอให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ 

22. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
คุณภาพคณะวนศาสตร์ 

√  

3. ควรดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) ให้
ครบทุกกิจกรรม 

23.ประชุมคณะกรรมการจัดการ
คุณภาพการศึกษาคณะวนศาสตร ์
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวนศาสตร์  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 20 - 22 
กรกฎาคม 2554 พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 
ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี     ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 
1 ตัวบ่งชี้ รวม 24 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30–09.00 น.    คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน  
      ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ช้ัน 3  คณะวนศาสตร์ 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวนศาสตร์   

ณ ห้องประชุม  FORTROP 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะวนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554  

ทั้งนี้ ขอให้หนว่ยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   
รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองดา้นการบริหารจัดการ 
 และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม FORTROP 
 เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 6 คน 
   เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 9 คน 
 เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 2 คน  
    เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง  จํานวน 6 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม FORTROP 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน 

คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม FORTROP 
 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวนศาสตร์ 
 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงานพิพิธภัณฑ์มด   เวลา 13.30 – 13.45 น. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาควิชาการจัดการป่าไม้           เวลา 13.45 – 14.00 น. 

 - ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาควิชาวนผลิตภัณฑ์   เวลา 14.00–  15.15 น. 

เวลา 15.30  – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน  

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 10.30 น.   คณะกรรมกา รประ เมิ นฯ  สรุ ปผลกา รประ เมิ น คุณภาพภาย ใน  ( ต่ อ )  

ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะวนศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม สง่าสรรพศรี  
เวลา 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง  
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วิธีการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)  
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป 2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

ประเภทตัวบ่งชี้ 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี้ (4) (19) (18) (1) (14) (23+1) (23) (14) (36)
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.59 3.75 3.75 4.00 4.11 4.10 4.10 4.11 4.10

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสติ  

- 3.67 4.00 - - 3.67 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 - 2.86 4.67 4.67 2.86 3.77
องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.50 4.50 - 4.06 4.50 4.50 4.06 4.41

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 - 4.42 4.00 4.00 4.42 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.69 4.32 4.39 4.00 3.90 4.37 4.42 3.90 4.22
ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3   ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองคป์ระกอบคุณภาพ (ป 1) 

ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) 
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.24 4.22

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.20 4.19
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.47 4.42
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.41 4.37
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.75 3.79
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12 3.87 3.90
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต      4.02 4.10
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 7 2 2 2.00 2.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

60 60.50 76.10 60.50 76.10 5.00 5.00

79.50 79.50   

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

30 18 22.64 18 22.64 3.77 3.77

79.50 79.50 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 4
(ขาดข้อ 2) 

6 
(ให้ข้อ 6 และ 7 เพิ่ม) 

3.00 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

1  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 138 91.39 138 91.39 4.57 4.57

151 151

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 197 197 
จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน -  - 
  
  
  
  

จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้านทาํ คน 138 138 

จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 1 1 

จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0 

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 41 41 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 11,361.65 11361.65 

2 
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.51 4.01 4.01 4.01 4.01

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

15 30.00 38.46 30.00 38.46 5.00 5.00

78 78

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 78 78 

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรบัใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 28.00 0.00 28.00  

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวชิาการระดับชาตท่ีิ
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 0.00 20.00 0.00 20.00  
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 1.00 0.00 1.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

50 0.25 25.00 0.25 25.00 2.50 2.50

1 1

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 0 0 

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  
  

มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
  

มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีลา่สุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีลา่สุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 
 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.51 422.50 5.31 427.50 5.38 4.43 4.48

79.50 79.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 28.00 14.00 28.00 14.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 97.50 19.50 72.50 14.50 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 12.00 4.00 9.00 3.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 144.00 24.00 180.00 30.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5.00 1.00 10.00 2.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 136.00 17.00 128.00 16.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ   3.67 3.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 5

(ขาดข้อ 6 และ 7) 
5 3.00 3.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6
(ขาดข้อ 4 และ 5) 

6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 3 3 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      4.37 3.77
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5 
(ขาดข้อ 6) 

5.00 4.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000 
27,597,077.15

375,470.44 
27,597,077.15 

375,470.44 
5.00 

 
5.00 

 73.50 73.50
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 28.25 33.83 28.25 33.83 5.00 5.00

83.50 83.50 

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 79.50 79.50 
  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 4.00 4.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 9.00 0.00 9.00  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  
  
  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในในควอไทล์ที่ 1 หรือ  2  
หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 
หรือ Q4)  ควอไทล์ที่ () ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 26.00 0.00 26.00  
  
  
  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

6 
(สมศ.) 
 
 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

20 21.00 25.15 8.00 9.58 5.00 2.40

83.50 83.50 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 21.00 8.00  

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 0.00  

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00 0.00  

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0.00 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อย
ละ 

10 2.00 2.40 2.00 2.40 1.20 1.20

83.50 83.50 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00  

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00  

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00  

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 2.00 0.00 2.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม   3.75 4.50
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อย
ละ 

30 0.00 0.00 19.00 41.30 0.00 5.00

0.00 46.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0 0     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0   
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เรื่อง 0 19 

  
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท้ังหมด 
เรื่อง 0 46 

    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5.00 3.00 
(ไม่พบข้อ 4 และ 5) 

5.00 3.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   4.67 4.67
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ   4.41 4.41
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
   

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4
(ขาดข้อ 4) 

4 4.00 4.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5
(ขาดข้อ 6) 

5 4.00 4.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
สภาสถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.51 4.06 4.06 4.06 4.06

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   4.73 4.21
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 7 

(ไม่พบข้อ 3 และ 8 ) 
5.00 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.47 4.42 4.47 4.42
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะวนศาสตร์ กําหนดให้บุคลากรภายในคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดทํา

แผนกลยุทธ์ของคณะ  ทั้งนี้ควรมีคณะกรรมการประกันคุณภาพเข้ามามีส่วนในการกํากับตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายของแผน 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.02  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง   
1. คณะวนศาสตร์มีคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกจํานวนมาก และมีศกัยภาพสูงต่อการผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาทางวนศาสตร์ 
3. บัณฑิตมีคุณลกัษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะ

ทางด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรยังไม่มคีวามชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2) ยังไมม่กีารดําเนินการจัดทํา มคอ.3-7  ครบทุกหลกัสูตร 

2. คณาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอน 

3. คณาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องเร่งรัดให้มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับและควบคุมให้มีการดําเนนิงานครบทุกหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปี 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ 
จัดการศึกษาแก่ผู้รับผิดชอบและคณาจารย ์โดยมีการประชุมสัมมนาในประเด็นที่คณาจารย์ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
จัดทํา มคอ. 3-7  

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยกําหนดแผนการพัฒนาที่ชัดเจน บ่ง
บอกถึงกระบวนการเสริมสร้าง ระยะเวลาดําเนินการ และการติดตามผลการดําเนินการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.67  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
คณะมีสโมสรนสิิตที่มีความเขม้แข็งในการจดักิจกรรมการพัฒนานิสิตด้วยตัวนิสิตเอง  

นิสิตมีความเขา้ใจในการทํางานเป็นระบบ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการประเมินคุณภาพของการให้บริการนิสิต และไม่ได้นําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
2. ขาดการประเมินระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และไม่ได้นําไปปรับปรุง 
    เพื่อพัฒนา 

 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการกิจกรรมนสิิต ระดับคณะควรมีการจัดทาํแผนงานพัฒนานิสิต  

ให้เข้ากับระบบ PDCA เช่นเดียวกับโครงการ/กิจกรรมนสิิตที่มีการดําเนินงานตามระบบ PDCA 
 2. คณะควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.77  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีคณาจารย์ทีม่ีศักยภาพในการวิจัยจํานวนมาก  

2. มีระบบ และกลไกในการทําให้คณะมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

3. กระบวนการสรรหางานวิจัยควรชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กําหนดเป้าหมาย แผนงาน และการรายงานผล

การดําเนินงาน 

4. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนอาจใช้ problem based learning กับนิสิตโดยเฉพาะ

กับผู้ใกลส้ําเร็จการศึกษา 

5. ควรใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่รองรับการแสดงเป็นหลักฐานสําหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้ชัดเจน 

      มากขึ้น   

จุดที่ควรพฒันา 
1. กระบวนการจัดการความรู้จากงานวิจัยยังไม่ชัดเจน โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้สู่การเผยแพร่ ไม่

พบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ชัดเจน มีแต่ระเบียบการบริหารจัดการ

สิทธิบัตร ฯ ของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการความรู้จากงานวิจัยให้ชัดเจน โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดสรรองค์

ความรู้จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีระบบการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนทัง้จากคณะและทุนอื่นๆ โดยคณะกรรมการ

วิจัย เพื่อติดตาม ดูแล ทั้งในดา้นคุณภาพงานวิจัย และการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีปัญหาจากการวิจัย

สําหรับนักวิจัยใหม่ๆ   

3. ควรมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในระดับคณะที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับ

สํานักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

4. ควรกระตุ้นให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
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5. จัดทําแผนการพัฒนางานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมศักยภาพของคณาจารย์และคณะให้มาก

ย่ิงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.75  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีศักยภาพและโอกาสในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 
2. สาขาวิชาการต่างๆ ของคณะเป็นความต้องการของสังคม และมีความสําคญัต่อประเทศและ 
    ต่อโลก 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําปี 
2.  การแสดงแผนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคมทัง้แผนระยะยาวและแผนประจําปีในทุกระดับต้ังแต่ชุมชน 

ท้องถิ่น ประเทศ นานาชาติ 
2. ควรจัดทําแผนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เนน้การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยเน้นการดําเนินงานใน 

พ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต และคนทัว่ไปได้ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้
คุณภาพระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. เป็นคณะที่มีความเป็นมายาวนานสามารถธํารงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
2. นิสิตและบุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ควรกระตุ้นให้นิสิตและบุคลากรสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

หลากหลายมากขึ้น 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. พัฒนาระบบกลไก แผน/ นโยบายต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
2. ยังไม่พบการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

คณะให้ครอบคลุมสาขาวิทยาการต่าง ๆ  
2. การบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตควรมีการบูรณาการในเชิงเนื้อหาวิชา 

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมประจําปี 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.41  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพ
ระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
        ระบบสารสนเทศมีการนํามาใช้เพื่อการบริหารและตดัสินใจ ข้อมูลมีความครอบคลุมทั้งกิจกรรม
ภายในคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลแต่ละด้าน  ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมข้อมูล
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

 จุดที่ควรพฒันา 
       ไม่ม ี
 ข้อสังเกต 
       คณะฯ ควรหาคู่มือ/ข้อมลูเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานให้แก่กรรมการประจาํ

คณะฯ ที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิหรอืคณาจารย์ประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 การกําหนดกลยุทธ์และการวิเคราะห์การเงินมีการจัดทําอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้สามารถวางแผนใน
การจัดหาและจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแต่ละพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดให้มี
การตรวจสอบทางการเงินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประจํา 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะวนศาสตร์  มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.21  
ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพฒันา 
        ไม่พบการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพระหว่างเครือข่าย 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพระหว่างเครือข่าย 
2. ควรมีการติดตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะที่เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 
13 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 36 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และ
ตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ย 4.22  ได้คุณภาพระดับดี   รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (14) (24) (23) (14) (36)

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

- - - 4.00 4.02 4.00 4.00 4.02 4.02

มาตรฐานที่ 2  
ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.69 4.29 4.38 - 4.28 4.37 4.44 4.28 4.40

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.43 4.43 - 4.06 4.43 4.43 4.06 4.38

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.69 4.20 4.33 - 4.32 4.34 4.44 4.32 4.40

มาตรฐานที่ 3  
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 - 2.86 4.50 4.50 2.86 3.52

เฉลี่ยภาพรวม 4.69 4.32 4.39 4.00 3.90 4.37 4.42 3.90 4.22
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.02   ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า นิสิตคณะวนศาสตร์ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยเฉพาะพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้คณะฯ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่จัดโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ   รวมทั้งมีการขับเคลื่อนคุณลักษณะบัณฑิตทุกระดับให้มีทักษะต่างๆ ตามที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการ 
 -  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.40  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.38  ได้คุณภาพระดับดี     ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.40  
ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   ทั้งนี้คณะวนศาสตร์ ควรมี
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของคณะ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ตามกําหนด และการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะเพื่อ
นําไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปได้ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.52   ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ ควรมีการบริหาร
จัดการความรู้จากผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  โดยคณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม   รวมทั้งการรวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์
ผลงาน ควรมีการกําหนดเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเสริมสร้างแนวทาง หรือหลักการอันนําไปสู่
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 13 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 36 ตัวบ่งชี้  
(ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ย 4.22  ได้
คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  (ป 4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (14) (24) (23) (14) (36)

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 4.29 4.50 4.00 4.01 4.25 4.43 4.01 4.24

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.22 4.22 - 4.37 4.30 4.30 4.37 4.31

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

4.39 4.50 4.50 - 3.27 4.44 4.44 3.27 3.86

เฉลี่ยภาพรวม 4.69 4.32 4.39 4.00 3.90 4.37 4.42 3.90 4.22
ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพ
ระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.31  ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก  
สะท้อนให้เห็นว่าคณะวนศาสตร์  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจัดสรร
เงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.86  ได้
คุณภาพระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตาม
พันธกิจของคณะ  ทั้งนี้คณะควรจัดหาระบบการเก็บรวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สะท้อนถึง
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สมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริงและได้นําประโยชน์ มาแสดงถึงการ
ดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวนศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 13 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 36 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัว
บ่งชี้ สมศ.ที่  12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ย 4.22  ได้คุณภาพ
ระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป 5)  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (14) (24) (23) (14) (36)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.59 4.20 4.20 - 4.32 4.29 4.29 4.32 4.29

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.39 3.33 3.33 - 4.48 3.75 3.75 4.48 3.88
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 4.50 - 4.24 4.50 4.50 4.24 4.44
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.44 4.63 4.00 3.79 4.45 4.60 3.79 4.17

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.00 4.33 4.00 4.02 4.00 4.25 4.02 4.13
   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 - 2.86 4.67 4.67 2.86 3.77
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม - 5.00 5.00 - 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 4.69 4.32 4.39 4.00 3.90 4.37 4.42 3.90 4.22
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ 

ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  และด้านการบริหารจัดการ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.44    สะท้อนให้เห็นว่า  คณะวนศาสตร์  มีความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถ
จัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   รวมทั้งความเหมาะสม
ทางด้านกายภาพ พบว่าคณะวนศาสตร์มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยต่อจํานวนนิสิต 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี   มีคะแนนเฉลี่ย 4.17   ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย  4.13   ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  3.77   ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย
4.50  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  4.67  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวนศาสตร์   
มีการดําเนินการด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นไปตามแผน และเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   สําหรับการดําเนินพันธกิจด้าน
การวิจัย คณะฯ มีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ รวมท้ังการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย แต่ยังขาดระบบการรวบรวมติดตามผลงานวิจัย 
ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
พบว่ายังขาดหลักฐาน และการแสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มที่ 1 นิสิตปริญญาตรี โท เอก จํานวน  5 คน 

1. คณะวนศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมัจฉิมนิเทศให้กับนิสิต โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางประกอบอาชีพ 

2. ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการแจกแผนการสอน Course syllabus 
3. นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและนําแนวปฏิบัติเรื่องวงจร PDCA ของระบบประกันคุณภาพ มา

ปรับใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต  รู้จักการถอดบทเรียนจากข้อเสนอแนะมา
ปรับแก้และจัดทําแผนในปีต่อไป 

4. นิสิตทุกระดับมีการประเมินการสอนอาจารย์ประจําวิชา  โดยต้องทําการประเมินก่อนเข้าดูเกรด  ซึ่งผล
จากการประเมินฯ ช่วยให้อาจารย์ทราบความต้องการของนิสิต และส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย์ให้เหมาะสมและเป็นการทวนสอบความต้องการของนิสิต  

5. ผู้ปกครองนิสิต ทราบผลการศึกษาของนิสิตทุกปีการศึกษา เนื่องจากคณะวนศาสตร์มีการจัดส่งผลให้
ผู้ปกครอง 

6. การเพิ่มทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ ส่วนใหญ่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ประจําภาควิชาหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาจะช่วยแจ้งข่าวให้กับบัณฑิตศึกษาคณะวนศาสตร์ได้รับทราบข่าวสาร  

7. นิสิต มีการจัดทําโครงงานก่อนจบการศึกษา  
8. อัตราการได้งานของนิสิตดูที่ความเหมาะสมของงานมากกกว่าเรื่องเพศ ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถ 

โดยสายงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว    นิสิตหญิงจะได้รับการพิจารณามากกว่านิสิตชาย สําหรับสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานไม้ นิสิตชายจะได้รับการพิจารณามากกว่านิสิตหญิง เป็นต้น 

9. ในประเด็นหัวหน้าอุทยานเป็นผู้หญิง นิสิตได้ให้ความคิดเห็นว่า ปัจจุบันความสามารถระหว่างผู้ชายและ
ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกัน แต่จะแตกต่างกันในลักษณะงานมากกว่า 

10. นิสิตมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมความเข้มงวดของรุ่นพี่ เพราะต้องการให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง  เช่น การบังคับให้นิสิตคณะวนศาสตร์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเพณี ก็เพื่อฝึก
ความอดทน ซึ่งเป็นผลดีต่อการฝึกงานและการทํางานในภายหลัง 

11. นิสิตทราบคุณลักษณะของนิสิตพึงประสงค์ว่า จะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม 
12. นิสิต รับทราบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ  IDKU = สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยแสดง

ความคิดเห็นในประเด็น IDKU ว่านิสิตคณะวนศาสตร์ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่อง สร้างสรรค์  
13. นิสิตให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากอัตราจํานวนเจ้าหน้าที่ และงบประมาณสนับสนุน

จากรัฐบาลในการดูแลรักษาป่าไม้น้อย และไม่เพียงพอ 
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14. สิ่งที่นิสิตมีความประทับใจคณะวนศาสตร์ คือ อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ทางวิชาการมากเพียงพอกับความ
ต้องการ    คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความเป็นกันเอง    สภาพแวดล้อมและ
สาธารณูปโภคในคณะวนศาสตร์ดี     กิจกรรมการฝึกงานนิสิตต้ังแต่ปีที่ 1 เป็นการสอนวิธีการใช้ชีวิต
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี    กิจกรรมรับน้องทําให้ไม่มีช่องว่างระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง    ช่ืนชม
กฎระเบียบที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต  และมีความภาคภูมิใจที่คณะวนศาสตร์เป็นกําลังสําคัญในการ
จัดประชุมวิชาการป่าไม้ในเมืองไทย    

15. สิ่งที่นิสิตต้องการให้คณะวนศาสตร์ปรับปรุง ได้แก่  ทุนวิจัย และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานยังไม่
เพียงพอ   ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนิสิต    ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อง
คณะให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก   ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทํางาน
ร่วมกับนิสิตต่างคณะ เนื่องจากภาพลักษณ์ของนิสิตคณะวนศาสตร์ดูเหมือนเป็นส่วนตัวและแตกแยก 
นิสิตต่างคณะไม่ค่อยกล้าพูดคุยกับกลุ่มนิสิตคณะวนศาสตร์  

16. นิสิตมีความคิดเห็นต่อระบบประกันคุณภาพว่ามีประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา สอนให้รู้จักการพัฒนา
ปรับปรุงข้อผิดพลาด  โดยเฉพาะระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงการเรียนการ
สอนของอาจารย์จากข้อเสนอแนะของนิสิต  มีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน     สําหรับด้านกิจกรรม
มองเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และการได้รับคําแนะนําการปรับแก้ปัญหาจากรุ่นพี่ที่เคยเจอปัญหามาก่อน    
การประกันคุณภาพฯ ยังเป็นประโยชน์ต่อคณะวนศาสตร์ในมุมองการพัฒนา โดยเฉพาะกิจกรรมการให้
ความรู้สู่ภายนอก  การมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการพัฒนาร่วมกันและเกิด
ผลดีต่อนิสิต 

 
 
กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า   จํานวน  2  คน 

1. บัณฑิตคณะวนศาสตร์ที่เข้าทํางานส่วนใหญ่จะมีความผูกพันสืบทอดระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่ปลูกฝังโดยธรรมชาติ  ต้ังแต่สมัยเรียน 

2. บัณฑิตรุ่นใหม่มีแนวคิดที่ทันสมัยต่อสื่อต่าง ๆ  เนื่องจากมีเทคโนโลยีหรือสื่อช่วยบัณฑิตรุ่นใหม่ได้ศึกษา
ความรู้เพิ่มเติม และสามารถต่อยอดงานวิจัยเก่าได้ 

3. บัณฑิตคณะวนศาสตร์ มีความอดทน ทํางานได้ดี และพยายามพัฒนาตนเองในสิ่งที่ไม่รู้ 
4. บัณฑิตคณะวนศาสตร์เพศหญิงมีศักยภาพในการทํางานเท่าเทียมกับบัณฑิตเพศชาย 
5. คณะวนศาสตร์ มีการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า  มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง  มีการแลกเปลี่ยน

นิสิตฝึกงาน และดูงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน 
6. ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะวนศาสตร์ ในการอ่านผลงานทางวิชาการ และให้

คําปรึกษาในเรื่องต่างๆ 
7. ผู้ใช้บัณฑิต มีกิจกรรมร่วมกับคณะวนศาสตร์ เพื่อหาเงินสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ 
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8. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้คณะวนศาสตร์พัฒนานิสิตเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรในแง่ของความรู้ ควรเสริมความรู้
ให้ทันต่อเหตุการณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และควรส่งเสริมเรื่อง
จริยธรรม และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น   

9. ควรเปลี่ยนค่านิยมของนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ ว่าป่าไม้เป็นมากกว่าการท่องเที่ยว ความรู้ด้าน 
IT  งานกราฟฟิกก็ต้องเรียนรู้เพื่อนํามาปรับใช้กับงานปัจจุบัน 

10. ปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษามีมากกว่าอัตราตําแหน่งงานที่ว่าง  ดังนั้นภัยคุกคามในอนาคตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับคณะวนศาสตร์ จึงเกิดจากจํานวนบัณฑิตที่เพิ่มขึ้น แต่ความมั่นคงในตําแหน่งงานลดลงเรื่อยๆ  
คณะวนศาสตร์ จึงควรปรับปรุงหลักสูตร ที่มุ่งไปยังศาสตร์อ่ืนๆ  สายงานอื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากวิชา 
ป่าไม้ เนื่องจากแนวโน้มของหน่วยงานราชการที่ไม่มีอัตราตําแหน่งรองรับ ดังนั้นบัณฑิตที่จบแต่ละปี
จําเป็นต้องกระจายไปยังบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานไม้ และงานกระดาษ เป็นต้น  

11. บัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนใหญ่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว มากกว่าที่จะทํางานในอุทยานหรือกรมป่าไม้ 
 
 
กลุ่มที่ 3  อาจารย์ที่มิใช่ผู้บริหาร  จํานวน  5  คน 

1. อาจารย์คณะวนศาสตร์  มีความสุขอยู่ระดับคะแนน 9.00 -  9.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
โดยให้เหตุผลว่ามีความสุขกับการเรียนการสอน   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิต บุคลากร เพื่อนร่วมงาน
สามารถพูดคุยง่ายและมีความใกล้ชิดกัน   มีความสุขในการทํางาน   ภาพรวมดี มีความสุข 

2. บุคลากรสายสนับสนุน  มีความสําคัญกับทางภาควิชาค่อนข้างมาก มีการช่วยเหลืองานอาจารย์ได้ดี เช่น 
ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า และช่างเทคนิค 

3. อาจารย์มีการดําเนินงานตาม มคอ. 3 - 7  แต่ไม่ครบทุกรายวิชา 
4. ระบบประกันคุณภาพรบกวนงานประจําของอาจารย์ค่อนข้างมาก ซึ่งเวลาที่เสียไปกับการจัดทําข้อมูล

ประกันคุณภาพ น่าจะได้ไปพัฒนางานตามภารกิจหลักมากกว่า 
5. อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายในว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผ่าน

ระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ดีกว่าการตรวจประเมินฯ ผ่านการรวบรวมหลักฐานอ้างอิงบนกระดาษ เพื่อ
เป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ  

6. อาจารย์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญจําเป็น แต่สิ่งที่เป็น
ภาระให้กับอาจารย์คือวิธีการ  แบบฟอร์มซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ควรหาวิธีการว่าทําอย่างไรไม่ให้เป็น
ภาระของอาจารย์ ปัจจุบันงานประกันคุณภาพเบียดบังเวลาในการเรียนการสอนค่อนข้างมาก 

7. คณะวนศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์ ได้แก่  การสนับสนุนคณาจารย์ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ   การให้เงินทุนสนับสนุนสําหรับการตีพิมพ์ผลงาน และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ต่างประเทศ 

8. งานวิจัยของอาจารย์ที่จบใหม่มีน้อย  อาจารย์ที่มีบทบาทในสายงานบริหารมักไม่มีเวลาเขียน เนื่องจาก
จะเสียเวลากับงานบริหารมากกว่างานวิชาการ 
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9. ในระดับภาควิชามีการกระตุ้นให้อาจารย์เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่อาจารย์ที่อยู่ในขอบข่ายที่ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 

10. อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเขียนหนังสือหรือตํารา 
11. อาจารย์มีการบริการวิชาการให้กับสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน

ภายนอก 
12. เครื่องมือ ครุภัณฑ์  มีความเสียหายมากกว่าร้อยละ 80-90 จากวิกฤตการณ์น้ําท่วม และได้รับเงิน

สนับสนุนจากทางรัฐบาลในการซ่อมแซมเพียงร้อยละ 20-30  ส่งผลกระทบต่องานวิจัยซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

13. คณาจารย์เสนอให้คณะวนศาสตร์พิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีการลดจํานวน 
หน่วยกิตลงนั้นส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดความรู้ และวิชาชีพที่จําเป็นให้กับนิสิตลดน้อยลงไป  
ซึ่งการลดวิชาพื้นฐานที่สําคัญ เช่น GIS  Remote Sensing และการนําวิชาบูรณาการเข้ามาแทนที่ 
ส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตลดลง 
 

กลุ่มที่ 4  ข้าราชการ พนักงาน  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน 
1. คณะวนศาสตร์สนับสนุนความก้าวหน้าแก่บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่   การมอบทุนศึกษาให้กับ

บุคลากรสายธุรการถึงระดับปริญญาโท    ทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ถึงระดับ
ปริญญาเอก    การปรับเงินเดือนพนักงานเงินรายได้ ตามกรอบมหาวิทยาลัย   การอนุมัติการไป
ฝึกอบรมด้านต่างๆ เชน่ อบรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

2. คณะวนศาสตร์ ยังไม่มีระบบการติดตามหรือประเมินผลการนําความรู้จากการสนับสนุนให้บุคลากรไป
ฝึกอบรม เป็นเพียงผู้ได้รับการฝึกอบรมนําประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการทํางาน  และมี
การถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ  ซึ่งคณะฯ มีการ
ดําเนินงานในส่วนของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการถ่ายทอด
ความรู้ร่วมกัน 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของภาควิชา จะไม่ทราบข้อมูลอาจารย์เรื่องงานวิจัยและงานตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ดังนั้นการเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพจึงต้องได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ใน
การนําส่งข้อมูล 

4. คณะวนศาสตร์มีสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น  ตรวจสุขภาพประจําปี   การไปสัมมาทิฐิทั้งระดับภาคและระดับ
คณะ  การจัดประชุมเพื่อพบปะกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจําปีเพื่อรับฟังนโยบายการบริหาร 
ช้ีแจงแผนงานเพื่อนําไปพัฒนาร่วมกัน 

5. สํานักงานเลขานุการ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้กับบุคลากร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเมื่อมี
บุคลากรไปอบรมเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกันอย่างทั่วถึง  โดยมีการจัด
ประชุมสํานักงานเลขานุการ ทุก 2 เดือน 

6. คณะวนศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเข้าวัด ฟังเทศน์ 
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7. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทําข้อมูลประกันคุณภาพของภาควิชา ได้แก่ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้บ่อย  การตีความหมายของตัวบ่งชี้ไม่ตรงกัน  และบางตัวบ่งชี้ควรเขียนผลการดําเนินงานในระดับ
คณะ เพราะกระบวนการบางอย่างคณะเป็นผู้จัด โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนานิสิต เป็นต้น 

8. การทําโครงงานของนิสิตช้ันปีที่ 4 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอยู่เพียง 
2 ท่าน ส่งผลให้การดูแลและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  การควบคุมเวลาในการทํางานของนิสิต  และ
งบประมาณมีค่อนข้างจํากัด ซึ่งภาควิชาควรวางแนวทางกฎระเบียบ เกี่ยวกับโครงงานของนิสิตช้ันปีที่ 4 

9. บุคลากรธุรการของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ดําเนินการประกันคุณภาพตลอดเวลา โดยไม่ได้ปฏิบัติงานอื่น 
10. คณะวนศาสตร์ โดยเฉพาะฝ่ายประกันคุณภาพควรจัดประชุมทุกภาควิชาและจัดทําคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบได้รับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันใน
จัดเก็บหลักฐาน  
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 


