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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกท่ีจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนป่าไม้ 
จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี การสอนตามหลักสูตร 2 ปี ได้ด าเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2482 หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์ ” และได้ด าเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้
เปิดรับนิสิตจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์
เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” จนกระท่ังพ.ศ. 2486 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึง
ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” และอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน คณะวนศาสตร์
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวน
ผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ .ศ. 2558  ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.77 ได้
คุณภาพระดับดี  โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.47) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.00) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม) ของคณะวนศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน ” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร  และ
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  4.00 และ และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 
4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. คณะมีเอกลักษณ์ทางด้านวิชาการป่าไม้   ผลงานทางวิชาการ และบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีส่งผลต่อความยั่งยืนของศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรป่าไม้  

2. คณะมีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรมีกลไกการประเมินวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนงานที่ชัดเจน เพ่ือน าผล

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนงานของคณะในปีถัดไป 
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 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควร ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร  เพ่ือให้

สะท้อนข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   
ไม่มี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานด้านทรัพยากรป่าไม้ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ด้านการวิจัย  มีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมากถึง 109 เรื่อง โดยมีอาจารย์และ

นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเฉลี่ย 1,212,389.38 บาทต่อคน  
3. ด้านการบริการวิชาการ  มีผลงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ

บริบทและเอกลักษณ์ของคณะอย่างต่อเนื่อง  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ ทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 19 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 17 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 2 กิจกรรม. 
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกท่ีจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนป่าไม้ 
จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี การสอนตามหลักสูตร 2 ปี ได้ด าเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2482 หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์ ” และได้ด าเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้
เปิดรับนิสิตจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์
เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” จนกระท่ังพ.ศ. 2486 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึง
ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” และอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน คณะวนศาสตร์
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวน
ผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา 
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือ ยืนยัน สภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  ที่

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของคณะ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
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3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
 

วันที่ 22 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะวนศาสตร์  ณ 

ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ป.ี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะวนศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 โดย

หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

วันที ่23 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม FORTROP 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  ณ ห้อง
ประชุม  FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
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 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้
คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.77  ได้คุณภาพระดับดี  โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ วนศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.49 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 14 หลักสูตร และมี หลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 1
หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  4.00 และ และองค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย  3.00  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.96 4.00 2.07 3.16 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   3.00   3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 3.47 4.00 3.54 3.77 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ วนศาสตร์   ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) 

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 

 

ภาพรวมผลประเมิน                 4.07 3.77 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

                  3.49 3.16 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.00 31.12 15 2.07 31.12 15 2.07 x x 2.07 2.07 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
80 

66 81 81.48 67 82 81.71 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
50 

50 81 61.73 51 82 62.20 / / 3.86 3.89 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
10 : 1 

1059.96 81 13.09 1059.96 82 12.93 x x 0.00 0.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     4 / x 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 1 และข้อ 5 ไม่มีการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     6 / /  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

                  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน  
300,000 

74,178,212 85 872,684.85 98,094,200 81 1,226,177.5 / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : มีข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น รวม 98,094,200 คิดเป็น 1,226,177.5 บาท/คน  (ภายใน 11,326,380.00 บาท และ
ภายนอก 86,767,820.00 บาท) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

65 85 76.47 81.8 81 100.99 / / 5.00 5.00 

หมายเหตุ : มีข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ เพิ่มขึ้น จ านวน 114 ผลงาน ดังน้ี  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน  20 ผลงาน  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 14 ผลงาน  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) 

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 จ านวน 5 ผลงาน 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวน 29 ผลงาน 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 28 ผลงาน 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  จ านวน 14 ผลงาน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 ผลงาน 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

                  3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ     4     4 x x 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่มีการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                  5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ     6     5 /  x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ไม่มีการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ 

                  4.50 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ     7     7 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ     5     4 x x 4.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ไม่ด าเนินการ  6 มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  3.49 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.19  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  

จุดเด่น 
1. เป็นสถาบันที่มีความเก่าแก่มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนในการผลิตบัณฑิต 
2. มีความพร้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพทั้งอาคารและสถานที่ ตลอดจนสถานีฝึกนิสิตในภาคสนาม 
3. คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมาก 
4. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่สร้างความผูกพันระหว่างอาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรมีการวางแผนอัตราก าลังในสายวิชาการเพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ  

เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด อย่างต่อเนื่อง 
2. คณะควรมีกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3. มีสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด คณะควรหาแนวทางการเพิ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และให้นิสิตระดับปริญญาตรีมีอัตรา
การคงอยู่เพิ่มมากขึ้น 

4. คณะควรจัดท าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของคณะ นอกเหนือจากการใช้ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวน
ศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   
 จุดเด่น  

1. มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย และมีสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสูงมาก  
2. คณะมีศูนย์วิจัยป่าไม้ท่ีเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงาน และอ านวยความสะดวกด้านงานวิจัย

และบริการวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
- คณะควรมีการสนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 

เพ่ือรักษาระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดเด่น  

1. คณะมีโครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

2. คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะเป็นจ านวนมาก  
โอกาสในการพัฒนา 
- คณะควรมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง

แผนการด าเนินงานในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
 จุดเด่น  

- คณะมีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทและเอกลักษณ์ของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา งานวันสืบสานวันสืบ นาคะเสถียร 

 โอกาสในการพัฒนา 
- คณะควรมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดเด่น 

- ไม่มี  
 โอกาสในการพัฒนา 

- ควรมีการก ากับให้หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 


